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Crefftau'r Pedwar Cwr 
ARDDANGOSFA O GREFFTWAITH CYFOES MEWN  

PARTNERIAETH Â SEFYDLIADAU CELF A CHREFFT Y DU 
 
 

GALWAD AGORED AM DDYLUNWYR-CREFFTWYR 
 
Prosiect datblygu ac arddangos ar gyfer crefftwyr  yw Crefftau'r Pedwar Cwr, ac mae'n bosibl diolch i gymorth hael sefydliadau 
celf a chrefft yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Uchafbwynt y prosiect fydd arddangosfa o grefftwaith cyfoes, 
mewn partneriaeth â Tent London a Gŵyl Ddylunio Llundain ar 24-27 Medi 2015. 
 
Mae gennym gwmpas cenedlaethol, ac mae ein prif bartneriaid blaenllaw yn cynnwys: Y Cyngor Crefftau, Celfyddydau 
Cymhwysol Cyfoes, Yr Ymddiriedolaeth Ddylunio, Crefftau'r Alban, Yr Alban Greadigol, Crefftau Gogledd Iwerddon, Cyngor 
Celfyddydau Gogledd Iwerddon a Helfa Gelf. Am restr glodwiw! Rydyn ni'n ddiolchgar hefyd am gefnogaeth: Cyngor Celfyddydau 
Cymru, Canolfan Grefftau Rhuthun, Urdd Crefftwyr Cymru a nifer fawr o sefydliadau creadigol hynod ledled y DU. 
 
'Mae dod â chrefftau o safon uchel o holl ranbarthau'r DU at ei gilydd wrth galon yr hyn rydym yn ei wneud yn CAA. Felly rydyn ni 
wrth ein bodd i fod yn bartner i Etsy ar gyfer Crefftau'r Pedwar Cwr.' - Christiane Eck, Celfyddydau Cymhwysol Cyfoes  
 
Bydd y prosiect yn uno sefydliadau celf/crefft cenedlaethol a rhanbarthol, ac felly rydyn ni'n lansio galwad agored am ddylunwyr-
crefftwyr. Rydyn ni'n chwilio am gelfyddyd o bob maes ac o bob cwr o'r Deyrnas Unedig i greu ein harddangosfa, gan grefftwyr 
newydd a rhai mwy sefydledig... y peth fydd yn clymu'r cyfan ynghyd yw ansawdd y crefftwaith.  
 
Mae Julia Smith, sy'n gwerthu trwy Etsy ac yn aelod o Grefftau'r Alban, yn creu gwaith serameg yn ei stiwdio yn Inverness. Mae 
partner y prosiect, Cyfarwyddwraig Crefftau'r Alban, Fiona Logue, yn dweud ‘Mae Etsy yn cynnig llwybr cefnogol a hygyrch i'r 
farchnad ac mae eu gwaith yn cynorthwyo ein crefftwyr i ddatblygu eu busnesau.'  Yn ogystal â'r cyfle i arddangos, bydd y 
crefftwyr a gaiff eu dewis yn elwa ar hyfforddiant datblygu proffesiynol hygyrch gan yr Ymddiriedolaeth Ddylunio  fendigedig  a 
chânt eu cyfeirio at wasanaethau cymorth lleol wrth baratoi ar gyfer yr arddangosfa hefyd.  
 
Rydyn ni'n chwilio am bobl sy'n creu crefftwaith cyfoes fforddiadwy o safon uchel. Ai chi yw hwnnw?   
 
Beth sydd ar gael? 
 

• Cyfle i werthu: Caiff darnau dethol eu cynnwys yn yr arddangosfa yn Tent London yn ystod Gŵyl Ddylunio Llundain. 
Etsy fydd yn curadu ac yn rheoli'r arddangosfa.  

• Cyfle i hyrwyddo'ch gwaith: Bydd Etsy yn arwain ymgyrch farchnata i hyrwyddo'r arddangosfa (a'r crefftwyr 
cysylltiedig) gyda chymorth y sefydliadau partner. 

• Datblygiad proffesiynol: Cewch hyfforddiant hygyrch gan yr Ymddiriedolaeth Ddylunio fendigedig a chewch eich  
cyfeirio at wasanaethau cymorth lleol wrth baratoi ar gyfer yr arddangosfa.  

 
I fod yn gymwys, rhaid i chi fod: 
 

• Â siop Etsy gweithredol (heb agor eich siop eto? Peidiwch â phoeni! Gallwch  restru 20 eitem AM DDIM wrth agor eich 
siop ar gyfer yr achlysur hwn. Gweler y manylion isod...)  

• Yn dylunio ac yn creu crefftwaith yn un o'r categorïau canlynol: Basgedwaith, Serameg, Ffasiwn a Chyfwisgoedd, Celfi, 
Gwydr, Cynnyrch i'r Cartref, Tlysau, Celfyddyd Papur a Llyfrau, Creu Printiau, Gwaith Arian a Metel, Tecstilau, Gwaith 
Coed.  

• Yn gweithio yn y Deyrnas Unedig (yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon). 



• Dros 18 oed. 
• Yn gallu darparu darnau dethol i'w harddangos yn ystod wythnos 14 Medi (y gwerthwr fydd yn gyfrifol am eu cludo i 

Lundain) a gwneud trefniadau i'w dychwelyd ar ôl y sioe (wythnos  28 Medi). 
• Wedi llenwi a chyflwyno'r ffurflen gais erbyn canol nos, nos Fawrth, 7 Ebrill 2015 (gweler isod). 

 
Dylid nodi –  

• Na chodir ffi am gymryd rhan yn y cyfle hwn. Ni all Etsy gyfrannu at gostau logisteg (cludo gwaith, teithio ac ati).  
• Nid oes rhaid i'r gwerthwyr sy'n arddangos fynychu'r arddangosfa yn bersonol. Etsy fydd yn rheoli'r gwaith curadu (gosod 

a chlirio) ac yn 'staffio' yr arddangosfa.  
• Yr arddangoswyr sy'n gyfrifol am wneud trefniadau i gludo'r gwaith i'r arddangosfa, ei gasglu ar y diwedd, ac am anfon y 

gwaith a werthir i'r prynwyr yn sgil yr achlysur (bydd Etsy'n prosesu'r gwerthiannau, ond ni chaiff y prynwyr fynd â'r 
gwaith yn ystod y sioe).   

 
A fydd pobl yn gallu prynu fy ngwaith yng Nghrefftau'r Pedwar Cwr?  
 
Byddant, arddangosfa werthu yw hi. Nid oes rhaid i'r gwerthwyr sy'n arddangos fynychu'r arddangosfa yn bersonol (er y bydd 
croeso cynnes i chi alw heibio!). Byddwn ni'n gwerthu'r gwaith ar eich rhan, gan brosesu unrhyw werthiannau trwy eich siop Etsy 
(codir y comisiwn arferol o 3.5%). 
 
Nid oes siop Etsy gen i eto. Gaf i wneud cais?   
 
Os ydych chi'n gymwys ar gyfer y cyfle hwn, ond nad ydych chi'n gwerthu trwy Etsy ar hyn o bryd, cewch agor siop i wneud cais. 
A chewch restru 20 o eitemau am ddim i gychwyn! Nodwch y cod: FOURCORNERS yn http://etsy.me/1HtQHwH (gwerthwyr 
newydd yn unig). 
 
Pryd caf i wybod os ydw i wedi cael fy newis?  
 
Etsy a'r paneli arbenigol sy'n cynrychioli sefydliadau celf a chrefft o wahanol rannau'r DU fydd yn dewis y crefftwyr a fydd yn 
arddangos eu gwaith. Lloegr: Jimmy MacDonald, Cyfarwyddwr Tent London, Katia Stewart o'r Cyngor Crefftau a Christiane Eck 
o CAA. Yr Alban: Fiona Logue a Julia Ossenbruegge o Grefftau'r Alban ac Andrew Leitch o'r Alban Greadigol. Gogledd 
Iwerddon: Rebecca Mairs o Grefftau Gogledd Iwerddon a Suzanne Lyle o Gyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon. Cymru: 
Sabine Cockrill o Helfa Gelf, Louise Wright o Gyngor Celfyddydau Cymru a Philip Hughes o Ganolfan Grefftau Rhuthun. 
 
Yn anffodus, ni fydd modd i ni roi gwybod i'r holl ymgeiswyr am ein penderfyniad, ond byddwn ni'n cysylltu â'r crefftwyr 
llwyddiannus cyn pen mis ar ôl y dyddiad cau. Pan fydd eich cais wedi dod i law, mae'n bosibl y byddwn am eich holi am eich 
gwaith trwy convo, felly cadwch lygad yn agored am ein negeseuon.  
 
Sut i wneud cais 
 
Llenwch y ffurflen fer yma ar lein i wneud cais: http://goo.gl/forms/wVN2A2m66c  
 
Byddwn ni'n dethol yn seiliedig ar eich siop Etsy, felly cofiwch wneud yn siŵr bod popeth yn gyfoes a bod eich siop yn edrych ar ei 
gorau. Mae eich ffotograffau, eich disgrifiadau rhestru a'ch tudalen wybodaeth yn arbennig o bwysig. Bydd darllen Llyfryn y 
Gwerthwyr a phori trwy'r erthyglau addysgu yn eich cynorthwyo i wella'ch siop: https://blog.etsy.com/en/category/seller-
handbook/?ref=blog  
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Rhaid i'r ceisiadau ddod i law erbyn canol nos, nos Fawrth 7 Ebrill 2015.  
	  


