
Comisiwn g39:  
Intermission 
 

Mae g39 yn falch o gynnig cefnogaeth i artistiaid Cymreig/ wedi eu lleoli 
yng Nghymru i greu gwaith newydd. Dymunwn i’r comisiwn gyrraedd 
cynulleidfa mor eang â phosib. Rydym yn annog agwedd sy’n ffocysu ar 
gymuned, agwedd gyfranogol neu gynhwysol, ymwybyddiaeth o gyd-
destun ac o’r sefyllfa bresennol. Rydym yn cydnabod y cyfyngiadau o 
weithio yn ystod y cyfnod clo ac yn croesawu agweddau newydd o 
gyflwyno gwaith. 
 
Rydym yn croesawu pob ffurf o waith sy’n gallu cael ei arddangos yn gyhoeddus neu ei 
rhannu yn saff. Fe all hyn fod mewn gosodiad ar-lein (e.e. sain, fideo, testun, gemau, 
dyluniad ap, perfformiad, ymarferiad sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol, gweithdai ac 
ymyrraeth we neu desktop) neu mewn gosodiad all-lein/ byd cyhoeddus (e.e. gwaith safle 
penodol, byrddau poster/ posteri, prosiectau post neu waith print neu destun 
dosbarthedig). 
 
Ni ddylai'r gwaith arfaethedig roi'r artist, y cyhoedd na g39 mewn perygl. Dylai ymgeiswyr 
sicrhau nad yw'r gwaith yn annog grwpiau i ddod ynghyd, a chymryd bob cam i sicrhau 
nad yw'r gwaith yn cynyddu'r risg o ledaenu'r Coronafeirws. 
 
Mae cyllideb o £1500 ar gael ar gyfer bob comisiwn. Gall hyd at 80% (£1200) o'r 
cyfanswm gael ei ryddhau ymlaen llaw. Rydyn ni'n arddel canllawiau Paying Artists (mae 
g39 yn sefydliad 'Categori A' o fewn y Fframwaith hwn). Dylai'r gyllideb hon dalu eich ffi 
a chostau cynhyrchu. Rydyn ni'n awyddus i weld cynigion sy'n uchelgeisiol a chreadigol, 
tra hefyd yn sicrhau tâl teg ar gyfer yr artist. 
 
Byddwch yn derbyn cefnogaeth gan dîm g39 i ddatblygu'ch syniad. Bydd y gefnogaeth 
yn cynnwys cyngor technegol a datblygiad proffesiynol, a byddwn yn hyrwyddo'ch gwaith 
ac yn eich hyrwyddo chi fel artist dan gomisiwn. Bydd yr holl gyfathrebu rhyngom ni yn 
digwydd ar-lein, er mwyn sicrhau ein bod ni'n annog pawb i aros gartref a chadw'n 
ddiogel.  
 
Bydd y prosiectau terfynol yn cael eu datblygu er mwyn cael eu cyflwyno rhwng Awst a 
Hydref 2020. Gofynnwn yn garedig i chi roi gwybod yn eich cais os oes gyda chi amserlen 
fyddai'n gyfleus i chi (e.e. dyddiadau o bwys i sicrhau llwyddiant eich prosiect), ac unrhyw 
ddyddiadau eraill y dylem ni fod yn ymwybodol ohonynt (e.e. unrhyw ymrwymiadau eraill). 
 
Manylion:          Cymorth tuag at waith newydd i’w arddangos yn gyhoeddus 
Cymhwyster:    Artist Cymreig/ byw yng Nghymru 
Cyllideb comisiwn:  £1,500.00 
Dyddiad cau:   07/08/20 
Amserlen y comisiwn:  Hydref 2020 



I bwy mae'r cyfle hwn? 
Rydym yn croesawu ymsgeisiadau gan bobl beth bynnag fo anabledd, rhywedd, 
cyfeiriadedd rhywiol, statws priodol, cyfrifoldebau teuluol, oedran, hil, tarddiad 
ethnig, cenedligrwydd (yn ddibynnol ar drwydded gwaith pan yn ofynnol), 
aelodaeth a gweithgarwch undeb llafur, credau crefyddol a gwleidyddol. 
 

Rydym yn ymrwymo i gefnogi mwy o ymgeisiadau a chomisiynau gan artistiaid 
sydd â chefndir a/neu hunaniaeth sy’n cael ei dangynrychioli yn y rhaglen, yn ein 
hadnoddau, staff a’n bwrdd yn g39. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn 
gyfyngedig i, artistiaid o gefndiroedd Du, Asiaidd ac ethnig amrywiol, artistiaid o 
gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is, artistiaid byddar, artistiaid 
niwroamrywiol, artistiaid gydag anableddau neu gyda thrafferthion iechyd 
hirdymor ac artistiaid gyda hunaniaeth LGBTQIA+. 
 

Bydd o leiaf un o’r comisiynau yma yn cael ei gynnig i artist o gefndir Du, Asiaidd 
neu gefndir ethnig amrywiol. Rydym wedi dewis polisi o ‘Positive Action’ i sicrhau 
bod cyfleoedd g39 yn fuddiannol i bobl a allai fod wedi cael eu cau allan neu eu 
trin yn anffafriol neu fel arall yn wynebu’r effeithiau o anffafriaeth neu anfantais 
orffennol neu bresennol. 
 

Ar hyn o bryd rydym yn casglu'r wybodaeth hon ar wahân i'n helpu i fonitro ein 
rhaglen, ond mae'n anhysbys. Os hoffech i ni ystyried eich cefndir neu 
hunaniaeth yn ystod y broses ddethol, gofynnwn yn garedig i chi roi gwybod i ni 
yn eich cais. 
 

Cysylltwch â ni. 
Rydym yn gweithio i wneud ein cyfleoedd o fewn cyrraedd pawb a’r broses 
ymgeisio yn hawdd. Rydym yn croesawu ac annog ymgeiswyr sy’n profi 
rhwystrau i ymgeisio a gobeithiwn y gallwn addasu ar gyfer ystod eang o 
ymgeiswyr. 
 

Mae cymorth gyda hygyrchedd ar gael i bob ymgeisydd, gan gynnwys fformatau 
gwahanol a chefnogaeth arbennig wrth i chi weithio ar y comisiwn. Os hoffech 
chi dderbyn y ffurflen hon ar fformat gwahanol, neu os hoffech ymgeisio drwy 
ddull gwahanol (e.e. ar bapur, drwy fformat sain / fideo, neu fersiwn print bras), 
cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Byddwn yn hapus i drafod ffyrdd eraill o 
gyflwyno'ch cais.  
 

Yn yr un modd, os oes gennych chi ofynion hygyrchedd yr hoffech drafod â ni cyn 
gwneud cais, cysylltwch â ni. Rydyn ni'n clustnodi cyllideb ar gyfer cefnogi 
anghenion hygyrchedd unigolion.  
 

Cysylltwch â post@g39.org neu ffoniwch +44(0)2920 473 633 a gadewch neges 
os gwelwch yn dda. Rydyn ni'n gweithio rhan amser, a byddwn yn cydnabod eich 
neges o fewn tri diwrnod gwaith ac yn ymgeisio i ateb eich ymholiad neu drefnu 
amser a dyddiad i sgwrsio ymhellach o fewn pum niwrnod gwaith.  



Sut i wneud cais  
Anfonwch naill ai: 
PDF (dim mwy na thri thudalen o hyd) 
neu 
Ffeil sain neu fideo (dim mwy na 5 munud o hyd).  
 

Rydyn ni angen gwybod: 
 

Pwy ydych chi:  
Cofiwch gynnwys eich enw a manylion cyswllt (naill ai cyfeiriad e-bost, 
cyfeiriad post, rhif ffôn neu bob un o'r rhain). 
 

Beth hoffech chi ei wneud:  
Cychwynnwch gyda'ch cynnig. Ceisiwch fod mor glir â phosib am yr hyn yr 
hoffech chi gynnig. Rhowch gymaint o fanylion â phosib, p'un ai'ch bod 
chi'n disgrifio'r gwaith terfynol neu'r broses ymchwil byddwch chi'n ei 
ddefnyddio. 
 

Beth ydych chi wedi'i wneud eisoes:  
Dwedwch wrthon ni neu dangoswch y gwaith rydych chi wedi'i greu 
eisoes, neu'n ei greu ar hyn o bryd. Dwedwch wrthon ni pryd a lle y 
gwnaethoch chi'r gwaith. Byddwch mor glir â phosib. Gallwch gynnwys 
dolenni i waith ar-lein os ydy hynny'n haws. Byddwn yn ffocysu ar eich 
cynnig yn hytrach na mesur eich llwyddiant blaenorol.  

Gofynnwn i chi e-bostio'ch cais at curator@g39.org gyda'r pennawd 
“Intermission[EICH_ENW]”. Byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth 
awtomatig a dolen i ffurflen fonitro cydraddoldeb sy'n wirfoddol. 

Os ydych chi'n anfon eich cais ar ffurf ffeil sain neu fideo e-bostiwch ddolen 
aton ni yn hytrach nag atodiad. Os ydy hyn yn peri trafferth, cysylltwch â ni 
os gwelwch yn dda. Ni fyddwn yn asesu'r sain na fideo ar sail ansawdd y 
recordiad.  

Dim ond un cais a ganiateir fesul artist. 
 

Dyddiad cau:  07/08/20 
 

Beth fydd yn digwydd nesaf:  
Bydd tîm g39 yn edrych ar eich cais. Byddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr i 
ddatgan ein penderfyniad cyn 21/08/20 
 
 
Pob lwc! 


