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Cylchlythyr VIII Medi 2022
Bydd y rhai ohonoch sy'n aelodau o Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn ymwybodol o'r newyddion trist bod
ein prif gadwraethydd, Jane Foley, wedi marw y llynedd, yn ei chartref ger Llanfair ym Muallt, wedi
brwydr ddewr yn erbyn cancr.
Yr oedd ei bywyd yn un hynod. Yn 41 oed newidiodd llwybr ei bywyd pan
ymunodd â Chwrs Astudiaethau Cadwraeth yn y City and Guilds yn Ysgol
Gelf Llundain. Yn ei swydd gyntaf, bu'n rhan o dîm oedd yn gweithio ar
ailymgorfforiad Theatr Shakespeare, y Globe Theatre, yn Llundain.
Wedi hyn, cymerodd gam pwysig yn ei gyrfa trwy symud i'r Amgueddfa
Brydeinig yn Llundain, lle bu'n gweithio am bum mlynedd yn yr Adran
Cadwraeth Cerrig, Murluniau a Mosaig. Yno, bu'n ymwneud â'r
arddangosfa fawr deithiol, Cleopatra of Egypt - from history to myth, a
aeth â hi i Alecsandria lle bu'n gweithio gyda chadwraethwyr Eifftaidd.

Arweiniodd hyn yn y pendraw at ei phenodiad yn bennaeth cadwraeth
ar gyfer y prosiect archaeolegol Amorium yn Nhwrci.
Teithiodd gydag arddangosfa Cleopatra i'r Field Museum yn
Chicago (a enwyd ar ôl cymwynaswr mawr cyntaf yr
amgueddfa, Marshall Field) ac yno y cyfarfu â'i phartner,
Inez Litas, a oedd yn berchen ar Stiwdio Gwaith Adfer yn
Evanston. Dilynodd mwy o brosiectau yn Chicago, gan
gynnwys gwaith cadwraeth ar long danfor Almaenig,
deinosor a cherflunwaith modern a chyfoes.
Cydnabyddwyd Jane ar hyd a lled y byd fel cadwraethydd
mawr ei pharch a oedd, serch hynny, yn gwerthfawrogi ei
chysylltiad ag Enlli a murluniau Brenda Chamberlain; roedd
hi ei hun yn mynegi ei balchder o fod yn rhan o'r prosiect.
Roeddem i gyd yn gwerthfawrogi ei gwaith a'i hymroddiad ac mae ein dyled iddi yn fawr.
Ymddangosodd ysgrif goffa ym Mlwyddlyfr Enlli 2022, a orffenodd gyda geiriau Christine Evans: "Roedd
yn berson arbennig, mor frwdfrydig ond gyda'i thraed ar y ddaear; doeth a charedig.”
Mae'n werth chwilio ar Google am “Jane Foley
obituary Chicago Sun-Times” i ddarllen hanes un a
oedd yn ysbrydoliaeth yn ei gwaith a'i bywyd ac a
gollwyd yn rhy gynnar.
Bydd ei phartner, Inez, sydd wedi bod yn rhan o'r
prosiect o'r dechrau, yn parhau â'r gwaith. Mae hi'n
gobeithio mynd draw i Enlli yn fuan i wneud ychydig o
waith adfer ar y murluniau. Y gobaith ydi y gall gwrdd
â Phensaer Cadwraeth yr Ymddiriedolaeth, Elinor
Gray-Williams, tra ar yr ynys.
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Yn gynharach yn y flwyddyn bu Elinor yn goruchwylio
gwaith ar do Carreg. Tynnwyd y llechi o do un asgell o'r
tŷ, ailosodwyd estyll a gosodwyd system ddraenio gudd
newydd, a gynlluniwyd gan Elinor, o dan y cerrig copa.
Mae Carreg yn adeilad rhestredig Gradd II ac mae'r
draeniau cudd yn sicrhau bod cymeriad y tŷ yn cael ei
gadw.

Beth amser yn ôl, awgrymodd Jane y dylid cael
dehongliad mewn ffrâm o'r gwaith manwl a
wnaethpwyd yn crafu haenau o baent yn yr ystafell
fwyta, lle'r oeddem wedi gobeithio dod o hyd i olion
paentiad Brenda o Lydawes. Mae hyn bellach wedi ei
wneud ac mae olion y gwaith - y 'cloddiadau paent' eu
hunain - lle tynnodd Inez bedair haen o baent, un ar y
tro, hefyd wedi eu diogelu â ffrâm a wnaethpwyd yn
arbennig.
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