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Llun: Jasleen Kaur, Di-deitl, 2018. Ffoto gan Rachel Louise Brown 
 
 
Mae Spit & Sawdust yn falch o gyhoeddi ein Comisiwn Bwrdd Poster diweddaraf, Menywod Sy’n 
Cynnal Hanner yr Awyr gan Jasleen Kaur, a gaiff ei lansio ar 14 Mawrth, 2019. Lleolir y Comisiwn 
Bwrdd Poster yn iard allanol Spit & Sawdust, gan ddarparu llwyfan mawr, safle-benodol i artistiaid 
ddatblygu gwaith newydd o fewn y ganolfan aml-wedd hon. Cefnogir y ddau Gomisiwn Bwrdd 
Poster cyntaf gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r curadur yw Freya Dooley.  
 
Ganwyd yr artist Jasleen Kaur ym 1986 yn Glasgow ac mae’n byw ac yn gweithio ar hyn o bryd yn 
Llundain.  Ymchwiliad parhaus yw ei gwaith i natur hyblyg diwylliant, a’r haenau o hanes 
cymdeithasol sydd o fewn y pethau corfforol ac anghorfforol o’n cwmpas. Mae ei hymarfer yn 
archwilio hierarchaeth hanes a llafur gan ddefnyddio sawl cyfrwng a dull gan gynnwys cerflunio, 
fideo, sgwrs a choginio. 
 
Ar gyfer ei Chomisiwn Bwrdd Poster, mae Jasleen yn defnyddio ffotograff a dynnwyd ym 1936 o sioe 
gymnasteg gan aelodau’r Ail Fataliwn Brenhinol (Siciaid Ludhiana), 11eg Catrawd y Siciaid yn 
Waziristan, trwy garedigrwydd Amgueddfa Genedlaethol y Fyddin. Daeth y llun i’w sylw wrth iddi 
ymchwilio i hanes trefedigaethol y Punjabi a’r Siciaid, mewn perthynas benodol â’r ddau Ryfel Byd 

 



 

a’r cyfraniad anghofiedig gan y trefedigaethau. Yn fwy na hyn, fe ddaeth hi o hyd i’r strategaethau 
ymrestru a geid mewn llawlyfrau recriwtio ar gyfer ‘hiliau’ penodol a oedd wedi’u categoreiddio 
dan egwyddor gyfleus yr ‘hil filwrol’ (categori oedd yn cynnwys y Siciaid), gan ddatgelu ochr fwy 
gwir a llechwraidd i beiriant yr ymerodraeth a’r modd y defnyddiwyd cyrff trefedigaethol. Allan o 
lawer o ddelweddau, glynodd y llun hwn — dynion wedi’u dofi, yn sefyll yn simsan ar yddfau’i gilydd. 
Yn ôl y broliant sy’n cyd-fynd â’r llun hwn yng ngwefan Amgueddfa’r Fyddin, “Roedd gymnasteg yn 
gymorth i ddatblygu rhinweddau milwrol fel cryfder, arweinyddiaeth, ffitrwydd, blaengarwch, 
dyfalbarhad, cyd-dynnu, gwaith tîm ac annibyniaeth”. Y cyflyru gwrywdod hwn (yn yr achos hwn 
drwy gyd-gwmnïaeth rhyfel) yw’r peth sydd o ddiddordeb i Jasleen; yr hyn y mae’r awdur Mrinalini 
Sinha yn ei alw’n ‘wrywdod trefedigaethol’ sy’n parhau i ffurfio hunaniaeth ôl-drefedigaethol ‘dyn’ a 
‘menyw’ heddiw. 
 

Mae llawer o waith ymchwil Jasleen yn tynnu ar lenyddiaeth ffeministaidd a thystiolaethau 
profiadau byw menywod. Fel rhan o’i phrosiect, dewisodd restr ddarllen o lyfrau a thestunau cyfeirio 
allweddol a fu’n sail i’w phrosiect ac a fydd ar gael i’w darllen yn Spit & Sawdust trwy gydol y 
comisiwn.  

Yn y gyfrol Finding A Voice: Asian Women in Britain, testun cyfeirio allweddol i Jasleen, mae Amrit 
Wilson yn rhoi enghraifft arall o’r modd y gwnaeth gwladychiaeth a chyfalafiaeth effeithio ar rolau’r 
rhywiau. Disgrifia’r modd y gwnaeth y newidiadau a gyflwynodd y Prydeinwyr i’r deddfau ar 
etifeddu tir a refeniw tir waethygu caledi ariannol i gymunedau ffermio, gan gaethiwo merched 
ymhellach fyth wedyn yn eu rôl o gynhyrchu llafurwyr (h.y. geni meibion). Trwy ei gwaith, mae 
Jasleen wedi bod yn ceisio datguddio ac wynebu rhai o’r naratifau hyn fel ffordd o wneud synnwyr 
o’i gorffennol etifeddedig ond hefyd ei phrofiad presennol o fod yn fenyw Asiaidd alltud. Yn 
Menywod Sy’n Cynnal Hanner yr Awyr, teitl a fenthycwyd o’r rhagymadrodd i gyfrol Amrit Wilson, 
mae Jasleen yn defnyddio collage i ddoctora’r ddelwedd o’r sioe filwrol â motiff ailadroddus o law 
ei mam, sydd nawr yn cynnal cyrff y gymnastwyr: ymgais i ddarlunio’i hymchwil parhaus i 
anweledigrwydd lleisiau menywod ac i ddarganfod ffurfiau gwrthsafiad anwrywaidd. 

Gwefan yr artist www.jasleenkaur.co.uk //  Instagram @ _jasleen.kaur //  Twitter @_jasleenkaur_ 
 
DIGWYDDIADAU 
 
Lansiad Cyhoeddus  
Nos Iau 14 Mawrth, 6-8 o.g. 
Mae’n bleser gan Spit & Sawdust eich gwahodd i lansiad cyhoeddus ein Comisiwn Bwrdd Poster 
nesaf gan yr artist Jasleen Kaur. Mae croeso i bawb ddod i ddathlu’r dadorchuddio gyda ni. Bydd 
bwyd blasus ar gael am ddim o’n popty coed y tu allan, ynghyd â bar. 
  
Grŵp Darllen 
Dydd Iau 14 Mawrth, 3-5 o.g. 
Fel rhan o’i phrosiect, mae Jasleen wedi dewis rhestr ddarllen o lyfrau a thestunau cyfeirio allweddol 
a fu’n sail i’w phrosiect ac a fydd ar gael i’w darllen yn Spit & Sawdust trwy gydol y comisiwn. Cyn y 
lansiad cyhoeddus, bydd Jasleen yn cynnal grŵp darllen cartrefol ac anffurfiol ynghylch un o’r 
testunau o’i rhestr.  Mae hi’n gwahodd pawb sy’n arddel hunaniaeth menyw, ac yn enwedig 
menywod croendywyll, i ymuno â hi am grŵp darllen di-baid seiliedig ar ei hymchwil o amgylch 
naratifau menywod a llenyddiaeth ffeministaidd, gyda chyfle i drafod wedyn. Darperir y testun, felly 
fydd dim angen bod wedi darllen na gwybod am y llyfr ymlaen llaw. 
 

 

http://www.jasleenkaur.co.uk/
http://instagram.com/_jasleen.kaur_
https://twitter.com/_jasleenkaur_


 

Mae’n ddigwyddiad di-dâl ond rhaid archebu lle. Bydd diodydd twym a chacennau ar gael, ac os 
bydd angen fe ddarperir gwasanaeth gwarchod plant i unrhyw un sydd am ddod – ond da chi, 
rhowch wybod i ni erbyn dydd Iau 7 Mawrth os hoffech gael y ddarpariaeth yma. 
 
ARCHEBWCH YMA 
Mae Spit & Sawdust yn agored i gadeiriau olwyn. Byddwn ar gau i’r cyhoedd yn ystod y 
digwyddiad. 
 
 
Nodiadau i olygyddion: 
 
Cyswllt ar gyfer ymholiadau’r wasg a lluniau manwl iawn: Freya Dooley, Spit & Sawdust. 
freyadooley@gmail.com / hello@spitandsawdust.co.uk / 07733 085826 
 
 
Comisiwn Bwrdd Poster:  
 
Bydd Menywod Sy’n Cynnal Hanner yr Awyr gan Jasleen Kaur ymlaen o 14 Mawrth  –  22 Medi 2019. 
Curadur y ddau Gomisiwn Bwrdd Poster cyntaf yw Freya Dooley ac fe’u cefnogir trwy gyllid prosiect 
gan Gyngor Celfyddydau Cymru.  
 
 
Cyflwyno’r Artist:  
 
Lluchio pethau at ei gilydd yw dull artistig Jasleen Kaur, fel ffordd amgen o amgyffred pethau sydd 
eisoes wedi’u gwneud. Mae hi’n seilio’i gwrthrychau ailffurfiedig ar ei greddf a’i dyfeisgarwch, gan 
adlewyrchu hyblygrwydd defod gwlad ac ailystyried gwirioneddau materoldeb, defnydd a threfn 
bob-dydd. Gan greu cysylltiadau rhwng gorffennol a phresennol, uchel ac isel ddiwylliant, 
masgynnyrch ac unigol, mae hi’n lefelu hierarchaethau ac yn cydnabod y llai gweledol. Wrth iddi 
ganolbwyntio’i hymarfer ar ofalu am ei pherthynas â phobl a’i dealltwriaeth o ddefnyddiau, mae’r 
prosesau a ddefnyddir ganddi lawn cyn bwysiced â’r canlyniadau. 
 
Mewn comisiwn ffilm cyfredol gyda Chanolfan Gelf Gyfoes BALTIC, mae Jasleen Kaur yn parhau i 
ymchwilio i lithrigrwydd treftadaeth ddiwylliannol a ffurfiant hunaniaeth, gan weithio gyda Siciaid ail 
a thrydedd genhedlaeth sy’n defnyddio cerddoriaeth, rap a’r llais fel arf gwleidyddol. Maent am 
gydgynhyrchu cân newydd a fideo cerddoriaeth sy’n ystyried y modd y mae tonnau o ymfudo, 
trawma etifeddol a mewnforiad hunaniaeth ddiwylliannol yn effeithio ar ac yn adeiladu syniadau 
cryf o genedl a gwladgarwch yn y gymdeithas alltud, tuag at ‘famwlad’ y mae’r unigolion eu 
hunain, neu eu rhieni, wedi ymfudo ohoni. Ymhlith comisiynau diweddar eraill mae Llyfrgell 
Menywod Glasgow, Market Gallery, Eastside Projects a Hollybush Gardens. Mae ei gwaith yn rhan o 
gasgliad parhaol y Coleg Celf Brenhinol a’r Cyngor Crefftau. www.jasleenkaur.co.uk / @jasleen.kaur 
 
 
Cyflwyno’r Curadur: 
 
Artist sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd yw Freya Dooley. Mae ei gwaith yn cynnwys 
ysgrifennu, sain, delweddau symudol a pherfformiad, ac mae’n cydweithio’n aml gydag artistiaid 
eraill. Ymhlith ei harddangosfeydd unigol sydd i ddod mae Somewhere in the crowd there’s you, 
Eastside Projects, Birmingham (2019) a The song settles inside of the body it borrows, Oriel Chapter, 
Caerdydd (2019). Mae gan Freya hefyd bractis gwaith ar y cyd â’r artist Cinzia Mutigli, yn creu 
gweithiau perfformio, darlledu a chyhoeddi ers 2013.  
 
Rheolwr prosiectau llawrydd yw Freya a bu’n gweithio cyn hyn i nifer o sefydliadau celf yng 
Nghymru gan gynnwys Cymru yn Fenis, Artes Mundi, g39 a Made in Roath. Yn 2017-18 roedd yn 
aelod o Syllabus III, rhaglen ddysgu amgen dan arweiniad cymheiriaid a gynhelir ar y cyd gan 
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Wysing Arts Centre, Eastside Projects, Spike Island, New Contemporaries, Iniva, Studio Voltaire ac S1 
Artspace. Mae’n aelod o Yellow Back Books, llwyfan i artistiaid sy’n cyhoeddi, gyda Becca Thomas, 
Clare Charles a Louise Hobson. Dyfarnwyd Bwrsari Celfyddydau Gweledol Jerwood i Freya yn 2018 
ac mae hi ar y rhestr fer ar gyfer gwobr artist newydd Kleinwort Hambro. Mae Freya’n aelod stiwdio 
yn Spit & Sawdust ers 2014. www.freyadooley.com / @freya_dooley 
 
 
Spit & Sawdust: gofod dan arweiniad artistiaid yng Nghaerdydd a agorodd ym mis Ebrill 2014. Mae’n 
cynnwys parc sglefrfyrddio dan-do sy’n mesur 11,000 troedfedd sgwâr, caffi, stiwdios artistiaid a iard 
fawr y tu allan, ac mae’n cynnig amgylchedd difyr a heriol i artistiaid greu gwaith ynddo. Hen warws 
yw’r lle, ar gyrion diwydiannol y ddinas, ac mae’n denu ymwelwyr o bob oed a chefndir. Mae’n 
fenter gymdeithasol ddielw. 
 
Gwefan: www.spitandsawdust.co.uk  
Twitter: @SpitnSawdust  
Instagram:@spitandsawdustskatepark  
Facebook: www.facebook.com/spitandsawdust  
 
Cyfeiriad: Ffordd Pont Afon Rhymni (Rhymney River Bridge Road), Caerdydd. CF23 9AF  
Amserau agor: Mer, Iau, Gwe 5pm - 10pm // Sad, Sul 10am - 7pm 
 
Mae’r Comisiwn Bwrdd Poster a Spit & Sawdust yn hygyrch i gadeiriau olwyn. 
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