
bbc.co.uk/bitesize BBC © 2012

Desert Island MaterialsDesert Island Materials 1st Level > Literacy and English > Alphabetical OrderDesert Island MaterialsPrif ddulliau a thechnegau ymarferwyr dylanwadol Drama > Perfformiad ymarferol wedi’i ddyfeisio > Tasg Un

Ymarferwyr Konstantin Stanislavski
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Antonin Artaud
1896-1948

Arddull a 
strwythur

Rhaid i dy ddrama geisio dangos 
mynegiant gonest o fywyd ar y llwyfan. 

Mae’n rhaid i ti geisio rhoi cymhellion 
a rhesymau dros y ffordd mae dy 
gymeriadau yn ymddwyn ac yn 
gweithredu. Dylai fod gan strwythur dy 
ddrama linyn arian clir o weithredu, ee un 
plot clir ac efallai un is-blot. 

Dylai’r gynulleidfa ddeall lle a phryd 
mae’r ddrama wedi’i gosod. Dylet gofio 
bod y gynulleidfa yn ymatebol ac yn 
gwylio bywyd yn digwydd o’u blaenau.

Mae’n rhaid i dy ddrama geisio addysgu’r 
gynulleidfa am fater pwysig, ee peryglon 
gwefryrru. Dwyt ti ddim eisiau i’r 
gynulleidfa fod yn rhy emosiynol gan 
dy fod am iddyn nhw resymu a dod i 
benderfyniad gan ddefnyddio’u pennau! 

Dylai dy ddrama gynnwys yr hyn oedd 
Brecht yn ei alw yn dechnegau ‘dieithrio’, 
ee annerch uniongyrchol, camu i mewn 
ac allan o’r rôl, gwneud sylwadau am y 
digwyddiadau. Mae’r canolbwynt ar y 
naratif yn hytrach na’r plot. 

Does dim rhaid i dy ddrama ddilyn plot 
llinol, ee dechrau, canol a diwedd. Mae’r 
pwyslais ar arddull episodig.

Mae’n rhaid i dy ddrama gael effaith 
ar synhwyrau’r gynulleidfa a gwneud 
iddyn nhw deimlo yn anesmwyth 
neu’n llawn tyndra. Mae’n rhaid i 
ti fod yn ofalus wrth ddyfeisio tra’n 
defnyddio dulliau Artaud rhag i ti 
gael llawer o weiddi a thaflu dy hun o 
gwmpas y llwyfan!

Mae dulliau Artaud yn fwyaf effeithiol 
pan maen nhw’n cael eu defnyddio fel 
dull o gyferbynnu neu gyfosod mater, 
ee os oedd dy ddrama am wefryrru, 
efallai y byddai gan y ddrama 
olygfeydd oedd yn eithaf realistig ond 
fe fyddet ti’n cyferbynnu hynny gyda 
golygfeydd eraill, ee hunllef swreal 
lle dangosir y ddamwain trwy theatr 
gorfforol. 
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Sut y caiff hyn 
ei ddangos 

mewn 
perfformiad?

Mewn perfformiad, mae’n rhaid i’r actor 
geisio bod mor realistig â phosibl, ee 
llais yn cyfleu gwir emosiwn; y corff yn 
adlewyrchu cymhelliant ac emosiwn. 
Bydd cysylltiad llygad cryf. Mae’n rhaid 
bod â chydymdeimlad â’r cymeriad ac 
mae’n rhaid i’r actor aros yn y cymeriad 
trwy gydol y ddrama. Fyddai yna ddim 
ymwneud â’r gynulleidfa o gwbl.

Yn y perfformiad, mae’r actorion yn 
chwarae neu’n llefaru’r cymeriadau ond 
tydyn ddim yn ‘dod’ yn gymeriadau, 
ee efallai y byddan nhw’n yngan 
cyfarwyddiadau llwyfan neu’n rhoi sylw am 
yr hyn sy’n digwydd. Gall actorion chwarae 
nifer o rolau. Hefyd fe fydd ymwneud â’r 
gynulleidfa.

Yn y perfformiad fe fyddai yna 
bwyslais ar y corfforol, ee yr 
actorion yn defnyddio’u cyrff i greu 
gwrthrychau. Mae emosiynau yn cael 
eu gwthio i’r eithaf ar brif adegau. 
Mae cysylltiad corfforol rhwng yr 
actorion. Roedd Artaud am i’w 
actorion ‘gael gwared ar eu masgiau’. 
Dylid gor-wneud symudiad, ystum a 
llais fel eu bod yn annaturiol. Byddai’r 
actorion yn ymwneud â’r gynulleidfa.

Sut y caiff hyn 
ei ddangos yn 
ein cynllun?

Mae’n rhaid i’r set geisio cyfleu cyfnod 
ac arddull y ddrama. Mae’n rhaid 
gwneud rhyw ymdrech i fod yn real 
ac yn fanwl gywir. Rhaid talu sylw i 
fanylion. Gall setiau fod yn syml ond os 
yw cymeriad yn mynd i ddefnyddio ffôn 
mae’n rhaid iddo ddefnyddio un - nid 
meimio! Yn draddodiadol, byddai dramâu 
naturiolaidd yn cael eu perfformio ar 
Lwyfan Bwa Proseniwm ble byddai’r 
gynulleidfa yn dychmygu eu bod yn 
edrych i mewn trwy bedwaredd wal.

Dylai’r set fod yn syml, yn gynrychioladol 
ac yn symbolaidd. Dylai fod yn afrealistig, 
ee gall darn o ddeunydd glas gynrychioli 
afon. Gellid defnyddio delweddau wedi’u 
taflunio er mwyn awgrymu lleoliad neu 
awyrgylch. Byddai cerddoriaeth a chân yn 
chwarae rhan bwysig. Beth am ddefnyddio 
theatr gylch neu lwyfan tramwy er mwyn 
hwyluso ymwneud â’r gynulleidfa. 

Dylai’r set fod yn syml, yn 
gynrychioladol ac yn symbolaidd. 
Gellid defnyddio goleuo, sain/
miwsig/ffilm er mwyn ‘ymosod’ ar 
synhwyrau’r gynulleidfa. Byddai lliw 
yn chwarae rhan allweddol, hefyd 
gallai’r cynllun gynnwys offerynnau 
cerddorol y mae’r actorion yn eu 
defnyddio fel rhan o’r perfformiad, ee 
ar adeg llawn tyndra gallai actor daro 
drwm er mwyn tynnu sylw at guriad 
calon. Beth am ddefnyddio theatr 
gylch neu lwyfan tramwy er mwyn 
hwyluso ymwneud â’r gynulleidfa. 


