
Galwad am Gynigion Arddangos 
 
Rydym yn gwahodd artistiaid i gyflwyno cynigion ar gyfer arddangosfeydd 
gwadd yn Oriel Sant Ioan Hall, Hill Sant Ioan, Abermo, Cymru. 
 
Ynglŷn â'r oriel 
 
yr adeilad yr oriel yn wreiddiol neuadd eglwys ac yn eistedd nesaf i Eglwys Sant Ioan, i fyny 
allt fechan y tu ôl i'r brif stryd fawr yn y Bermo yn agos at yr orsaf. Mae'r neuadd yn eiddo 
Harold Gassner sydd wedi ariannu gwaith adnewyddu sydd wedi bod yn digwydd dros nifer 
o flynyddoedd, ac nid yn gwbl gyflawn eto. Mae'r oriel yn cael ei redeg gan y ddau artist 
preswyl, Bernard Barnes a Reyna Rushton, sy'n ei ddefnyddio fel stiwdio a man arddangos. 
 
Cymhwysedd 
 
Rydym yn chwilio am gynigion gan artistiaid sy'n byw yn y DU, ac o ddewis yng Nghymru. 
Nid oes tâl am arddangos. Disgwylir i Artistiaid i hongian eu gwaith eu hunain, felly mae bod 
o fewn pellter teithio rhesymol yn syniad da. Nid oes gennym unrhyw arian i helpu gyda 
chostau llety os oes angen i aros dros nos. Gall artistiaid fod ar unrhyw adeg yn eu gyrfa. 
Darllenwch y pwyntiau eraill yn ofalus i'w nodi ar ddiwedd y canllawiau hyn. 
 
Am y gofod 
 
Bydd gwaith y artistiaid preswyl 'yn hanner y gofod arddangos ac mae'r arddangosfa gwadd 
ar gyfer yr alwad hon yn yr hanner arall. Mae'r lleoedd yn cael rhannu hyblyg. 
 
Lle yr artist gwadd yn cynnwys 2 fae sy'n mesur tua 12 'x 8' yr un. Mae gan bob bae tri 
waliau paentio yn wyn. Mae pob bae yn agored i'r brif neuadd, gan ganiatáu i ymwelwyr yn 
hawdd mynd i mewn. 
 
Beth i'w gyflwyno yn eich cynnig 
 
Anfonwch eich cynnig drwy e-bost at info@stjohnshallgallery.com.Byddwn yn cydnabod 
derbyn. Cofiwch gynnwys y canlynol: 
 

1. Disgrifiad o'r gelfyddyd ydych yn dymuno arddangos mor fanwl ag y gallwch. Nid yw 
disgrifiad o bob eitem, ond mae nifer o ddarnau, maint, a ddefnyddir canolig, unrhyw 
thema cysylltu. 

 
2. Datganiad artist gyda gwybodaeth fywgraffyddol y byddech yn hapus i gael eu 

cynnwys mewn unrhyw gyhoeddusrwydd. 
 

3. Eich manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn gorau i gyrraedd chi, 
eich gwefan ac unrhyw broffiliau cyfryngau cymdeithasol (tudalen facebook, Twitter, 
Instagram, ac ati fel y bo'n berthnasol). 
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4. Mae tri delweddau digidol cynrychioliadol fel delweddau jpegs cydraniad uchel o leiaf 

1200 picsel o led a fyddai'n addas ar gyfer dibenion cyhoeddusrwydd (i'w gynnwys ar 
ein gwefan a phoster hargraffu). Nodwch hefyd y maint gwirioneddol y darnau yn y 
delweddau yr ydych yn eu hanfon a chanolig (ee "olew ar gynfas").  

 
5. Nodwch eich 1af, dewis 2il a 3ydd ar gyfer dyddiadau arddangosfa o'r rhestr isod. 

 
6. Manylion (Dewisol) Amlinelliad o'r sesiynau gweithdy y gallech redeg sy'n ategu at 

eich arddangosfa. 
 
Arddangosfa Guest Dyddiadau 
 

 Set Up Day Rhagolwg Nos Dyddiadau 
Arddangosfa 

Ewch i lawr 

Arddangosfa 1 Sul 2 Medi 
2018 

Llun 3 Medi, 
2018 

4-29 Medi 2018 
(4 wythnos) 

Dydd Sul  
30 Medi 2018 

2019 

Arddangosfa 2 Sul 31 Mawrth 
 

Mon 1 Ebrill 
 

2-30 Ebrill 
(4+ wythnos) 

Dydd Mer  
1 Mai 

Arddangosfa 3 Sul 5 Mai Llun 6  07-31 7-31 Mai 
(4 wythnos) 

Dydd Sad  
1 Mehefin 

Arddangosfa4 Sul 2 Mehefin Llun 3 Mehefin 4-29 Mehefin 
(4 wythnos) 

Dydd Sul  
30 Mehefin 

Arddangosfa 5 Sul 30 Mehefin Mon 1 Gorffennaf 2-30 Gorffennaf 
(4+ wythnos) 

Dydd Mercher 
31 Gorffennaf 

Arddangosfa 6 
Ddim ar gael 

Sul 4 Awst Llun 5 Awst 6-31 Awst 
(4 wythnos) 

Dydd Sul  
1 Medi 

Arddangosfa 7 Sul 1 Medi Llun 2 Medi 3-28 Medi 
(4 wythnos) 

Dydd Sul  
29 Medi 

 
Pethau pwysig i'w Nodi 
 
1. Disgwylir)Artistiaid i hongian ac yn cymryd i lawr eu harddangosfa eu hunain.  
 
2. Nid yw Artistiaid yn arosbresennol ynyn ystod y cyfnod yr arddangosfa. Efallai y 

byddwch am adael llyfr ymwelydd am sylwadau a manylion cyswllt a / neu fusnes 
cerdyn / cardiau post / taflenni. 

 
3. Mae'r patrwm yn yr amserlen o arddangosfeydd uchod yn am noson rhagolwg ar y dydd 

Llun cyntaf, pan fydd cerddorion gwerin presennol, sy'n dod bob dydd Llun, i ddarparu 
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rhywfaint o adloniant fel arfer. Mae'r digwyddiadau hyn yn dechrau am 7:30 pm ac yn 
mynd ymlaen i tua 09:30. Mae'r oriel yn darparu rhai lluniaeth ysgafn gan gynnwys gwin. 
Os ydych am siarad am eich arddangosfa, gallwch, ond nid yw'n orfodol. 

 
4. Rydym yn rhoi cyhoeddusrwydd i'r noson preview a'r arddangosfeydd drwy ein rhestr 

e-bostio, cyfryngau cymdeithasol, ar yr hyn sydd ar wefannau a phosteri o amgylch 
Abermaw. Bydd gwell presenoldeb os yw'r artist hefyd yn gwneud rhywfaint o waith 
hyrwyddo ar eu rhwydweithiau eu hunain o deulu a ffrindiau. 

  
5. Nid yw hyn yn gyfle sy'n debygol o arwain at lawer o werthiannau, ond yn hytrach yn 

gyfle i'ch gwaith gael ei weld mewn lleoliad oriel gan gynulleidfa newydd.  
 
6. Byddem yn falch o gael cynnig ar gyfer gosodiadau arbrofol neu gelf anhraddodiadol. 
 
7. Peidiwch berthnasol os nad ydych yn byw yn y DU ar adeg yr arddangosfa ydych yn ei 

gynnig. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar ble rydych yn lleoli yn y DU, ond byddem yn hoffi 
i wneud cysylltiadau gyda, a chefnogi artistiaid lleol. 

 
8. Mae'r alwad yn agored i artistiaid ar unrhyw gam yn eu gyrfa. Rydym yn chwilio am 

waith o safon broffesiynol uchel. 
 
9. Dylech fod yn gyfarwydd â'r oriel ac wedi bod i'r oriel o leiaf unwaith i weld y lle. 
 
10. Os oes gennych chi waith ar werth ac mae'n cael ei werthu yn ystod yr arddangosfa, 

bydd yr oriel yn cymryd 20% comisiwn a rhoi cydbwysedd i chi. Nid oes angen i gael 
gwaith ar werth. 

 
Dyddiadau Cau 
 
Rhaidcynigion ddod i law erbyn hanner nos ar Iau 31 oFai.Artistiaid llwyddiannus cysylltu 
erbyn 30 Mehefin. 
 
Manylion Oriel cyswllt 
 
Cyfeiriad: Oriel Sant Ioan Hall, Hill Sant Ioan, Abermo, LL42 1AF Gwynedd 
 
E-bost: info@stjohnshallgallery.com 
 
Gwefan: www.stjohnshallgallery.com 
 
Ffôn: 01341 280,261 (dim ond 11:00-4:30 dim ateb-beiriant . E-bostiwch ffordd well ganddynt 
gysylltu) 
 
Twitter:.@stjohnshall(https://twitter.com/stjohnshall) 
 
Facebook: https://www.facebook.com/stjohnshallgallery 
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