© The Brenda Chamberlain Estate

Cyfeillion Murluniau Brenda Chamberlain ar Enlli
The Friends of the Brenda Chamberlain Bardsey Murals
Cylchlythyr Medi 2012
Newyddion gwych. Tua diwedd Awst, cawsom neges e-bost gan Richard Farmer, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Ynys
Enlli, yn dweud ei fod newydd dderbyn galwad ffôn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Maen nhw wedi cytuno i roi'r
cwbl o'r swm y gofynnwyd amdano - a hynny er y gystadleuaeth gan nifer o geisiadau haeddiannol. Hyd yn oed cyn hyn,
roedd Emyr, Warden yr Ynys, ynghyd â gwirfoddolwyr, wedi bod yn gwneud gwaith clirio o gwmpas sylfeini Carreg
Fawr - tŷ Brenda Chamberlain - ac wedi darganfod llwybrau a chwteri na wyddai neb amdanynt o'r blaen.

Chwith eithaf: Cyn y clirio.
Chwith:
Cerrig y llwybr yn y
golwg.
Uchod:
Y drws yn dangos y
cwteri a ddarganfuwyd.
Yn anffodus, y tu mewn i'r tŷ, mae lleithder y gaeaf a'r gwanwyn wedi achosi i'r paent ar waelod Y Ferch ar y Traeth i
godi, er ei fod yn dal yn sownd wrth y papur Siapaneaidd a osodwyd yn yr hydref. Penderfynodd Jane Foley fynd draw i
Enlli i gael golwg arno.

Y papur yn codi o'r wal.

Y broblem wedi ei datrys

Adlynwyd y darnau a oedd yn codi o'r wal, a rhoddwyd mwy o bapur Siapaneaidd dros y paent a oedd yn y golwg.
Edrychodd Jane hefyd ar Ffigyrau mewn Cwch, a oedd wedi colli ychydig o fanylder er y llynedd. Daeth i'r casgliad nad
oedd y broblem yma mor ddrwg ag yr oeddem yn ofni ac na fyddai'r gwaith adfer yn rhy anodd. Rydym yn dal i roi
sgyrsiau gyda lluniau ac yn dal at y gwaith o godi pres. Bydd hyn yn gymorth i dalu am y gwaith adfer ychwanegol ac,
ar ben yr addewidion ariannol a dderbyniwyd eisoes, byddwn yn dal i geisio rhoi cymorth ariannol i dalu bil terfynol yr
Ymddiriedolaeth.
Newyddion Cysylltiedig: Ar Hydref 20fed, bydd Jill Piercy a Ceridwen Lloyd-Morgan yn arwain taith gerdded o
gwmpas Bangor Brenda Chamberlain a Thu Hwnt a drefnwyd gan Llenyddiaeth Cymru. Wedi’r daith cynhelir lansiad o
ailargraffiad unig nofel Brenda, The Water-Castle a gyhoeddir gan Parthian. I gyd-fynd â hyn, bydd Amgueddfa ac Oriel
Gwynedd, Bangor yn cynnal arddangosfa o luniau Brenda sy’n gysylltiedig gyda’i llyfrau, o Hydref 6ed - Tachwedd 17eg.
Hefyd, yn yr hydref, dangosir ail gyfres y BBC, Rolf on Welsh Art; Brenda Chamberlain yw un o'r artistiaid dan sylw.
Bydd Parthian yn cynnig gostyngiad o £2 i'r rhai sy'n prynu The Water-Castle o'u gwefan ac maen nhw'n cynnig gwerthu
The Water-Castle ac A Rope of Vines gyda'i gilydd am £10. Côd: Enlli.
Ceridwen Lloyd-Morgan, Peter Lockyer, Peter Lord, Luned Meredith, Jill Piercy.
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