
Hanes Prydain - Lilïau Dŵr gan Monet
Gweithgaredd 3 - Arlunwyr Argraffiadol

Cynnwys Hanes Prydain yn Gymraeg: bbc.co.uk/primaryhistory © BBC 2011

Roedd Claude Monet yn perthyn i sefydliad o arlunwyr o’r enw’r ‘Argraffiadwyr’. Dyma 
fywgraffiad byr ohono:

Roedd Gwendoline a Margaret Davies yn berchen ar weithiau celf gan nifer o arlunwyr 
Argraffiadol Ffrengig eraill. Dyma rai ohonyn nhw:

Degas   Renoir Cézanne
    Carrière     Manet

Cafodd Claude Monet ei eni ym Mharis ar Dachwedd 14 1840. Ei enw llawn oedd 
Oscar Claude Monet. Yn 1845 symudodd ei deulu i Le Havre yn Normandi. Roedd ei 
dad yn rhedeg siop groser a’i fam yn gantores. Roedd Monet eisiau bod yn arlunydd 
er pan oedd yn ifanc iawn. Yn 1851, dechreuodd fynychu ysgol uwchradd Le Havre 
a dechrau gwerthu ei luniau i bobl leol. Dysgodd sut i ddefnyddio pastelau olew 
gyda chymorth yr arlunydd Eugène Boudin, a ddaeth yn fentor iddo. Dyma pryd y 
cychwynnodd Monet arbrofi gyda thechnegau paentio ‘en plein air’ (yn yr awyr agored).

Treuliodd lawer o flynyddoedd yn byw ym Mharis, ac yma y daeth yn rhan o fudiad yr 
arlunwyr Argraffiadol. Enw ei wraig gyntaf oedd Camille Doncieux, ac fe gafodd hi ei 
darlunio mewn llawer iawn o’i baentiadau. Bu Monet yn byw mewn sawl ardal wahanol 
o Ffrainc yn ogystal â Lloegr a’r Iseldiroedd. Roedd ganddo ddau fab, Jean a Michel. 
Wedi i Camille farw, priododd Monet ei ail wraig, Alice, yn 1892, a mynd i fyw i Giverny 
yn Normandi. Yno, roedd gan Monet ardd anhygoel a stiwdio arlunio mewn hen sgubor. 
Yn ystod blynyddoedd olaf ei fywyd aeth ati i baentio sawl darlun ‘cyfres’, yn cynnwys 
ei ddarluniau enwog o Lilïau Dŵr, teisi gwair, ac Eglwys Gadeiriol Rouen. Bu Monet 
farw ar Ragfyr 5 1926 yn 86 oed.

Dewiswch ddau o’r arlunwyr uchod ac ewch ati i gywain gwybodaeth amdanynt mewn llyfrau ac 
ar y we, cyn ysgrifennu bywgraffiad byr am y ddau dros y dudalen.
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