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Arddulliau Theatr mewn Addysg Theatr Gerdd Theatr Gorfforol

Arddull a 
strwythur 

Mae Theatr mewn Addysg yn dechrau 
gyda thestun addysgol ac yn adeiladu 
sioe o’i gwmpas, ee perygl gwefryrru, 
sut mae’r cyfryngau yn effeithio ar 
ein syniad o ddelwedd ac ati. Byddai 
dulliau Bertolt Brecht yn dylanwadu ar 
arddull a strwythur dramâu Theatr mewn 
Addysg. Mae’n allweddol tynnu sylw 
dy gynulleidfa darged o’r dechrau un 
a meddwl yn ofalus a yw’r materion yr 
wyt yn ymdrin â nhw yn addas. Byddai 
strwythur y ddrama yn episodig, efallai y 
byddai yna ddefnydd o adroddwr i symud 
y digwyddiadau ymlaen, cân a dawns 
i bwysleisio prif bwyntiau neu adegau, 
monologau i amlinellu sut mae cymeriad 
yn teimlo.

Mae Theatr Gerdd yn cyfuno cerddoriaeth, 
cân a dawns a deialog llafar. Mae cynnwys 
emosiynol y darn, ee hiwmor, cariad, 
dicter yn cael ei gyfathrebu drwy’r geiriau, 
cerddoriaeth, symudiadau ac agweddau 
technegol. Er bod angen i ti ysgrifennu 
dy ddeialog dy hun gallet ti ddefnyddio 
caneuon sy’n gyfarwydd i ti er mwyn 
cysylltu’r gwaith i gyd. Mae plotiau mewn 
Theatr Gerdd yn tueddu i fod yn llinol 
gyda dechrau, canol a diwedd. Yn hytrach 
na monologau llafar, defnyddir caneuon 
i archwilio teimladau ac emosiynau 
cymeriadau.

Mae cysylltiad agos rhwng Theatr 
Gorfforol â dulliau Antonin Artaud. 
Theatr Gorfforol yw'r grefft o adeiladu 
theatr trwy weithredoedd corfforol, 
cymeriadu a chyfansoddiad llwyfan. 
Mae deialog yn dal i fod yn allweddol 
i'r perfformiad ond byddai symud yn 
cael ei or-wneud ac yn cyfoethogi'r 
geiriau. Byddai'r strwythur yn 
episodig.

Sut y caiff hyn 
ei ddangos 

mewn 
perfformiad?

Gall peth cymeriadu fod yn stereoteip 
er mwyn cyfleu pwynt ar unwaith i’r 
gynulleidfa. Mae defnyddio aml-rôl yn 
arferol mewn cynyrchiadau Theatr mewn 
Addysg. Gallai prif gymeriadau gael eu 
cyflwyno mewn modd realistig er mwyn 
tynnu sylw at brif fater neu er mwyn cael 
effaith emosiynol ar y gynulleidfa.

Defnyddir Theatr Gerdd er mwyn dangos 
emosiwn cryfach (wedi’i or-wneud) 
a byddai angen i ti archwilio’r arddull 
benodol hon yn fwy manwl. Byddai gallu 
canu a dawnsio yn hyderus hefyd yn 
bwysig er mwyn gwneud perfformiad 
llwyddiannus.

Yn amlwg byddai’r term Theatr 
Gorfforol yn awgrymu pwyslais ar y 
gallu i ddefnyddio’r corff yn effeithiol. 
Byddai’r math hwn o theatr hefyd 
yn rhoi pwyslais mawr ar waith 
ensemble. Byddai gallu gweithio 
fel tîm er mwyn perffeithio amseru, 
gwaith corws ac ati yn allwedd i 
sicrhau perfformiad llwyddiannu.
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Arddulliau Theatr mewn Addysg Theatr Gerdd Theatr Gorfforol

Sut y caiff hyn 
ei ddangos yn 
ein cynllun?

Mae setiau Theatr mewn Addysg fel 
arfer yn sylfaenol gyda dim ond rhai prif 
eitemau o set yn cael eu defnyddio. Mae 
hyn yn helpu’r ddrama i lifo heb olygu 
newidiadau cymhleth rhwng golygfeydd. 
Byddai pwyslais ar symboliaeth. Hefyd 
elfennau technegol gweledol er mwyn 
pwysleisio’r neges, ee Powerpoint, 
placardiau. 

Dylai cerddoriaeth/sain hefyd fod yn 
ystyriaeth bwysig. Beth am ddefnyddio 
theatr gylch neu lwyfan tramwy er mwyn 
hwyluso ymwneud â’r gynulleidfa. 

Mae’r setiau a ddefnyddir mewn 
cynyrchiadau Theatr Gerdd yn tueddu i 
fod yn ddrud ond byddai hyn yn anodd ei 
wneud yn y rhan fwyaf o ysgolion. Byddai 
angen i chi ystyried sut i ddefnyddio’r set 
yn ystod caneuon a dawnsfeydd, ee os 
byddai golygfa wedi’i gosod mewn ystafell 
ddosbarth, sut fyddet ti’n defnyddio’r 
desgiau, faint fyddet ti eu hangen, 
sut fyddet ti’n eu gosod, beth fyddai 
oblygiadau iechyd a diogelwch, hynny 
yw, a fyddai’r desgiau yn gallu cymryd 
dy bwysau di? Dylai effeithiau technegol 
hefyd geisio tynnu sylw at emosiwn y 
funud, ee newid yn y goleuo ar gyfer 
cân. Ac wrth gwrs byddai cerddoriaeth, 
un ai wedi’i recordio neu’n fyw, yn rhan 
bwysig o lwyddiant y perfformiad. Beth am 
ddefnyddio llwyfan Bwa Proseniwm neu 
lwyfan Pen yn Ben er mwyn cael digon o 
le ar gyfer symudiadau a set. 

Gallai setiau fod yn sylfaenol gan y 
byddai’r actorion yn defnyddio’u cyrff i 
greu prif wrthrychau. 

Byddai setiau hefyd yn gynrychioladol 
ac yn symbolaidd. Dylai fod yn 
afrealistig, ee gellid defnyddio cynfas 
wen, yn ogystal â chyrff yr actorion i 
greu nifer o wrthrychau a lleoliadau, 
ee hwyliau llong, tonnau’r môr ac ati. 
Efallai y gellid defnyddio delweddau 
wedi’u taflunio er mwyn awgrymu 
lleoliad neu awyrgylch. Byddai 
cerddoriaeth/sain yn chwarare rhan 
bwysig ac yn cyfoethogi symudiadau’r 
actorion. Ystyria ddefnyddio theatr 
gylch neu lwyfan tramwy a fyddai’n 
galluogi ymwneud â’r gynulleidfa ond 
cofia adael digon o le i ti symud yn 
effeithiol. 


