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Pethe Brau
Tennessee Williams

Addasiad Cymraeg gan Emyr Edwards

Mae angen i chi ganolbwyntio ar: 

1. Y cyfnod hanesyddol a chonfensiynau theatrig y 
cyfnod.

2. Arddull y ddrama.

3. Cymeriadau – y dehongliad, y cymhelliant, 
agweddau llais, symud a rhyngweithio, y 
defnydd o’r gofod actio, y defnydd o bropiau a 
set, gwisg, colur a gwallt, a’r berthynas rhwng 
yr actorion a’r gynulleidfa.

4. Llwyfannu – effaith y cynhyrchiad ar wahanol 
lwyfannau e.e. Gwth, Prosceniwm, Cylch a 
Thraws.

5. Dylunio – y set a’r propiau, y gwisgoedd, colur 
a’r gwallt, golau a’r sain.

“I mi, dyma un o’r dramâu mwyaf sensitif, hiraethus, 
tlws a gwefreiddiol a brofais erioed” -  
Emyr Edwards

“I don’t think I would have been the poet I am 
without that anguished familial situation.” - 
Tennessee Williams  

TASGAU TRAFOD YN Y DOSBARTH

Cyn dechrau astudio’r ddrama, mae angen i chi gofio 
rhai pethau sy’n mynd i’ch helpu chi gyda phob tasg. 

1. Llwyfannu  
Mae pedwar prif lwyfan: Prosceniwm, Gwth, 
Traws a Chylch.

 • Gwnewch lun bras o bob un.

 • Ychwanegwch safle’r gynulleidfa.

 • Cynigiwch syniad o’r math o set sy’n bosib 
ei ddefnyddio ar bob un. 

 • Cofiwch fod llawr, y llwyfan a’r to yn 
bwysig.

 • Mae’r waliau y tu ôl i’r gynulleidfa hefyd yn 
medru cael eu defnyddio.

2. Er mai cyfarwyddwr sydd, fel arfer, yn gwneud 
y penderfyniadau ynghylch llwyfannu, rhaid 
cydweithio â’r dylunwyr.

 • Ydych chi’n medru enwi pob dylunydd?

 • Beth yw rôl pob un? 

 • Cofiwch fod y dylunwyr yn ychwanegu at 
awyrgylch y perfformiad ac yn cyfoethogi 
profiad y gynulleidfa.

 (Mae mwy o wybodaeth a therminoleg yn yr 
atodiad am ddylunwyr.)

3. Mae’n rhaid i chi gofio bod angen trafod 
sgiliau llais, symud a rhyngweithio wrth drafod 
perfformiad.  Ydych chi’n cofio’r gwahanol 
elfennau sydd angen cyfeirio atynt wrth drafod 
pob un?

4. Mae’n rhaid i chi ddeall ystyr y term arddull. 
Ydych chi’n medru esbonio beth yw ystyr 
arddull naturiolaidd, arddull symbolaidd ac 
arddull minimalaidd?
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Cefndir y ddrama

Drama hunangofiannol yw Pethe Brau. Mae hyn 
yn golygu fod ystyriaeth o gefndir y dramodydd yn 
hollbwysig. 

Ganwyd Tennessee Williams yn 1911 yn 
Mississippi, UDA. Roedd ei dad yn ddiotwr (a 
drunk), yn absennol o fywyd y teulu, ac yn un am 
y menywod. O ganlyniad i hyn, cafodd Tennessee 
Williams ei fagu ar aelwyd ei fam-gu a’i dad-cu, ac 
mae cymeriad Amanda yn seiliedig ar ei fam. Roedd 
Tennessee Williams yn blentyn oedd yn dioddef 
salwch cyson, ac o ganlyniad, tyfodd yn agos iawn 
at ei chwaer, Rose. Roedd hi hefyd yn wanllyd ac yn 
dioddef o orbryder. Hi, felly, oedd yr ysbrydoliaeth i 
greu cymeriad Laura yn y ddrama. 

Wrth dyfu fyny yn St. Louis, ysgrifennodd nifer 
o straeon byrion a barddoniaeth ac enillodd sawl 
gwobr. Tra roedd yn byw gartre ac wrth iddo 
weithio i gwmni gwneud esgidiau, trefnodd fod sawl 
‘ymwelydd bonheddig’ (‘gentleman caller’) yn galw 
heibio i’r tŷ. Enw un ohonynt oedd Jim O’Connor.

Mae cymeriadau Laura ac Amanda fel petaent 
yn rhan ohono – yn atgof o’i orffennol ei hun a’r 
euogrwydd roedd yn teimlo wedi iddo adael y 
cartref. 

Ar ôl nifer o flynyddoedd anodd yn ceisio ennill 
cydnabyddiaeth fel ysgrifennwr, perfformiwyd y 
ddrama hon am y tro cyntaf yn Chicago yn 1944. 
Roedd yn gynhyrchiad llwyddiannus a chafwyd 
ymateb anhygoel gan y gynulleidfa. Wedi hynny, 
aeth ati i ysgrifennu nifer o ddramâu ac mae ei 
gasgliad o ddramâu yn cael eu hystyried fel rhai o 
gampweithiau mwyaf yr 20fed ganrif.

 Y perfformiad gwreiddiol

Yn ei gyflwyniad i’r ddrama, mae Tennessee 
Williams yn dweud mai drama symbolaidd yw hon 
ac nid un naturiolaidd. Gan mai drama atgof yw 
hi, rhaid ystyried felly bod rhai manylion wedi’u 
pwysleisio ac eraill wedi’u hanghofio’n llwyr. Rhaid 
syllu tu ôl i’r wyneb i weld y gwirionedd mewnol. 

Mae hon yn thema ganolog drwy gydol ei waith, 
sef y gwahaniaeth rhwng rhith a realiti – dychymyg 
prydferth ar y naill law a bywyd creulon o ddydd 
i ddydd ar y llall. Mae gan bob un o’r cymeriadau 
ei ffantasïau, ei breuddwydion a’i hatgofion – 
pethe brau sydd yn ddim ond rhith, ac sy’n cael eu 
dinistrio a’u torri yn y byd go iawn. 

Pan berfformiwyd y ddrama yn wreiddiol, roedd 
rhaid ystyried mai “drama atgof” oedd hi ac mai 
dymuniad y dramodydd oedd ei llwyfannu mor 
freuddwydiol â phosib, gyda phob golygfa yn llifo 
o un i’r llall. Perfformiwyd y ddrama ar Broadway 
yn The Playhouse Theatre. Roedd y set wedi’i osod 
ar lwyfan prosceniwm ac roedd yn adlewyrchu 
fflat y teulu gyda’r grisiau yng nghefn y llwyfan – 
grisiau tân, oedd yn symbol o’r byd tu allan, y byd 
yr oedd Tom yn dianc iddo’n gyson. Ar y llwyfan, 
roedd darnau o gelfi cyffredin y cyfnod – bwrdd a 
chadeiriau, soffa syml a llun y tad ar y wal gefn. Nid 
oedd ôl cyfoeth amlwg yn y cartref, ond roedd lle 
amlwg i gasgliad gwydr Laura. 

Roedd y gwisgoedd yn adlewyrchu steil y cyfnod, 
ond eto o ansawdd a chyflwr cyffredin. Roedd 
lleoliadau gwahanol ar y llwyfan – yr ardal fwyta 
a’r lolfa gyda llen ysgafn yn eu gwahanu. Roedd 
pwyslais arbennig ar gerddoriaeth mewn darnau 
penodol, er mwyn ychwanegu at yr emosiwn, ac 
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weithiau dristwch y foment, fel arfer pan mae’r sylw 
yn troi at Laura. 

Roedd y goleuo yn wrth-naturiolaidd er mwyn cadw 
at awyrgylch freuddwydiol y ddrama ac felly’n 
isel a phŵl. Weithiau, byddai’r golau’n ffocysu ar 
y cymeriad tawel yn yr olygfa ac nid y sawl oedd 
yn siarad, er mwyn ceisio dangos haen ddyfnach 
i‘r sefyllfa e.e. pan mae Tom yn dadlau gyda’i fam, 
mae’r golau ar wyneb Laura, sydd yn dawel ac yn ei 
byd bach ei hun.  

Roedd dechrau a diweddglo’r ddrama yn digwydd 
gyda Tom yn wynebu’r gynulleidfa ac yn areithio, 
a’r olygfa tu ôl iddo heb ei datgelu eto. Yn raddol, 
mae’r gauze yn codi i ddangos cartref y teulu. 
Dymuniad Tennessee Williams yn wreiddiol oedd 
cael sgrin i daflu delweddau ar adegau gwahanol yn 
y ddrama er mwyn pwysleisio thema neu symbylu 
teimlad arbennig e.e. petalau rhosyn. Serch hynny, 
ni ddefnyddiwyd y dechneg yn y perfformiad 
gwreiddiol, ond ers hynny, mae nifer o gynhyrchwyr 
theatr wedi arbrofi gyda thaflu delweddau wrth fynd 
ati i lwyfannu’r ddrama.

Strwythur

Mae strwythur unigryw i’r ddrama hon. Mae’n 
ddrama atgof sy’n cael ei chyflwyno drwy gyfres 
 o episodau gyda’r Traethydd yn cysylltu pob un. 

Mae’r dechneg o ddefnyddio ôl-fflachiau i 
ddatblygu’r plot wedi’i saernïo yn gelfydd gan y 
dramodydd. Mae Tom, meistr y pypedau, yn ein 
harwain i fyd Laura ac Amanda. Er bod plot y 
ddrama’n cael ei drosglwyddo fel atgof, mae’n un 
traddodiadol. Mae’r olygfa gyntaf yn cyflwyno’r 
cymeriadau a’r cefndir, gyda diflaniad y tad a’r 
canlyniadau a ddaw yn sgil hynny. 

Mae’r pum golygfa nesaf yn canolbwyntio ar 
obsesiwn Amanda gyda dod o hyd i ŵr addas i 
Laura. Er bod yr ‘ymwelydd bonheddig’ yn galw, 
mae’r uchafbwynt yn dod yng ngolygfa olaf y 
ddrama pan ddarganfyddir bod Jim eisoes wedi 
dyweddïo â merch arall. 

O ganlyniad, mae breuddwydion Amanda a Laura 
wedi’u torri’n ddarnau mân. Fel ar ddechrau’r 
ddrama, mae Tom, fel y Traethydd eto, yn annerch y 

gynulleidfa ac yn esbonio iddo adael y teulu i ddilyn 
gyrfa yn y llynges. 

Mae’n ddrama drasig sy’n llawn tristwch. 

TASGAU

Edrychwch ar Act 1, Golygfa 2.

1. Tynnwch lun o siâp y llwyfan fyddech yn ei 
ddewis ar gyfer y darn hwn. Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at: 

 • safle’r gynulleidfa

 • eich syniadau am y set.

Nodwch y rhesymau dros eich dewisiadau.

2. Tynnwch lun o wisg Amanda yn y darn hwn. Yn 
eich llun, cyfeiriwch at y canlynol:

 • cyfnod y wisg

 • y defnydd ac ansawdd 

 • lliwiau  

 • gwallt a cholur.  

Y cymeriadau 

Edrychwch ar luniau o’r cymeriadau i ddechrau.

3:

4:
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Amanda Wingfield

Mam Laura a Tom. Mae’n fenyw balch a bywiog 
ond yn gaeth i freuddwydion a delweddau o’i 
gorffennol pell. Mae’n dychmygu’i hunan pan 
oedd yn ferch ifanc, yn ymwneud â’r bonedd 
ac yn boblogaidd ymysg dynion yr ardal. Ar y 
llaw arall, mae rhywbeth plentynaidd amdani – 
yn chwerthinllyd ar brydiau. Rydym yn teimlo 
trueni drosti gan nad yw hi’n gallu wynebu realiti, 
anabledd ei merch na chwaith diffyg uchelgais ei 
mab. 

Laura Wingfield 

Hi yw’r hynaf o’r plant, ond y gwannaf. Mae hi’n 
gloff ac yn gorfod gwisgo ‘brace’ o amgylch ei ffêr. 
Er ei bod yn 23 mlwydd oed, mae hi’n swil ofnadwy, 
yn berson ansicr ac ynysig. Prin fydd hi’n gadael 
y tŷ, ac mae hi wedi methu ymdopi â chwrs yn y 
coleg. Yn hytrach, mae’n hapus yn ei chwmni ei 
hun, yn ymgolli ym myd yr anifeiliaid gwydr. Mae 
rhywbeth hollol ddiniwed ac anhunanol amdani. 
Mae’n poeni am ei brawd a’i mam ac yn ceisio 
tawelu’r cweryla cyson rhwng y ddau. Gellir dweud 
bod yr uncorn gwydr yn symbol ohoni hi – yn frau 

(delicate), nid yn unig yn gorfforol, ond hefyd yn 
emosiynol. 

Tom Wingfield 

Mab Amanda a brawd Laura. Mae’n freuddwydiwr 
ac yn gweld ei hun fel bardd, ond yn gweithio mewn 
warws esgidiau i gynnal y teulu. Mae’n casáu’r 
gwaith, ac yn dianc yn gyson i fyd y ffilmiau, i 
fyd llenyddiaeth, a hefyd i fyd alcohol. Mae’n 
chwarae dwy rôl – y Traethydd a’r mab – ac yn 
siarad yn uniongyrchol â’r gynulleidfa ar adegau 
pwysig er mwyn esbonio sefyllfaoedd. Mae Tom 
yn medru colli’i dymer yn hawdd, sy’n dangos ei 
rwystredigaeth, ond wedyn mae’n gallu ymddangos 
yn ddifater hefyd. Mae ganddo berthynas agos â 
Laura, ei chwaer, ond nid yw hyn yn ei atal rhag 
gadael y cartref yn y pendraw.  

Jim O’Connor 

Mae Jim yn gweithio i’r un cwmni â Tom, ond yn y 
swyddfa. Mae’n berson uchelgeisiol a phenderfynol 
ac yn ddyn poblogaidd. Roedd Laura yn ei gofio 
o ddyddiau ysgol pan roedd ef yn athletwr a 
pherfformiwr llwyddiannus. Nid yw Jim yn datgelu 
ei fod wedi dyweddïo tan yn hwyrach yn y ddrama, 
ac mae’n gwneud hynny mewn modd sensitif a 
bonheddig. Mae’n cael ei swyno gan naïfrwydd 
Laura ac yn synnu ei bod yn ei gofio cystal. Efallai 
bod Jim yn symbol o’r mab y byddai Amanda wedi 
dymuno ei gael.

Mr Wingfield 

Ef yw’r tad a’r gŵr sydd wedi diflannu, ond mae 
ei lun yn dal i hongian ar wal y cartref. Roedd yn 
ddyn golygus ac yn gweithio i gwmni teleffôn. Er ei 
fod wedi gadael y teulu flynyddoedd ynghynt, mae 
ei bresenoldeb i’w deimlo o hyd, fel rhywun sy’n 
gwylio o bell. 
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TASGAU

Edrychwch ar Olygfa 3, o “GOLAU‘N DIFFODD” 
hyd at Amanda: “Dwi ddim yn coelio dy gelwyddau 
di!”

Syniadau am gwestiynau byr:

1. Disgrifiwch yn gryno’r berthynas rhwng 
Amanda a Tom yn y darn yma.

2. Pa ddwy dechneg ymarfer gallai’r cyfarwyddwr 
ddefnyddio i helpu’r actorion archwilio’r 
berthynas rhwng y ddau gymeriad? Nodwch y 
rhesymau am eich dewisiadau.

3. Awgrymwch wisg, gwallt a cholur addas ar 
gyfer y ddau gymeriad ac esboniwch eich 
dewisiadau.

4. Disgrifiwch ddwy effaith sain addas gallech chi 
eu defnyddio yn y darn yma.

5. Sut byddai cymeriad Amanda yn dweud y 
llinell ganlynol? Nodwch esboniad am eich 
dewisiadau lleisiol

“Der’ nôl yma ar unwaith, Tom Wingfield! Dwi 
ddim wedi gorffen â thi eto!”

6. Fel actor, dewiswch un symudiad, un ystum ac 
un mynegiant wyneb i gyfleu cymeriad Tom yn 
y darn yma.

7. Disgrifiwch ddwy effaith golau addas gallech 
chi ddefnyddio yn y darn yma.

8. Fel dylunydd, rhestrwch y propiau byddai’r 
ddau actor yn defnyddio yn y darn yma. Yna, 
disgrifiwch y propiau, (lliw, ansawdd, cyfnod) 
ac esboniwch sut byddai’r actorion yn eu 
defnyddio.

Syniadau ar gyfer cwestiwn 4 yn y papur 
arholiad (10-15 marc) 

1. Disgrifiwch sut byddech chi’n llwyfannu’r darn 
hwn mewn perfformiad o’r ddrama Pethe Brau. 
Yn eich ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynyrchiad

 • y set a’r propiau.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

2. Fel dylunydd, esboniwch sut byddech chi’n 
defnyddio’r set a’r propiau ar lwyfan Traws ar 
gyfer y darn hwn. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • lleoliad y gynulleidfa

 • arddull y cynhyrchiad

 • y set a’r propiau.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

(Gallwch addasu siâp y llwyfan gan ddewis 
naill ai llwyfan Gwth, Prosceniwm, Cylch ac 
ati.)

3. Esboniwch sut byddai actor sy’n portreadu rhan 
Amanda yn y darn yma yn defnyddio sgiliau 
corfforol i gyfleu’r cymeriad i’r gynulleidfa 
(gallwch newid y cymeriad i Tom). Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn hwn

 • symudiadau ac ystumiau

 • osgo

 • mynegiant wynebol.

4. Esboniwch sut byddai actor sy’n portreadu rhan 
Tom yn y darn yma yn defnyddio sgiliau lleisiol 
i gyfleu’r cymeriad i’r gynulleidfa (gallwch 
newid y cymeriad i Amanda). Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn hwn

 • tôn a thempo

 • traw.

5. Disgrifiwch sut byddai’r actorion yn 
defnyddio’r llwyfan ac yn rhyngweithio yn 
y darn yma. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • eich dewis o siâp y llwyfan a’r gwagle 

 • safle’r cymeriadau yn y gwagle

 • pellter ac agosatrwydd y cymeriadau yn y 
gwagle.



6

Nodiadau testunau gosod TGAU Drama

Pwysig – Pan fyddwch yn astudio rôl pob un 
cymeriad yn y ddrama, cofiwch fod angen i chi 
ystyried oedran, cefndir a statws cymdeithasol y 
cymeriad. Hefyd, wrth i chi ddewis darn penodol, 
canolbwyntiwch ar gymhelliant y cymeriad yn y 
darn hwnnw, darllenwch y cyfarwyddiadau llwyfan 
yn ofalus er mwyn cael mwy o wybodaeth.

TASG PERFFORMIO 

Dewiswch ddarn penodol, un sydd efallai yn 
allweddol iawn yn y ddrama. 

1. Trafodwch gyda phartner neu mewn grŵp beth 
yw perthynas y cymeriadau â’i gilydd yn y darn.

2. Beth yw cymhelliant y cymeriadau yn y darn?

3. Sut byddent yn defnyddio’r gwagle, a chofiwch, 
er mwyn gwneud hyn, bydd rhaid i chi ystyried 
siâp y llwyfan. Trafodwch ac arbrofwch gyda’r 
symudiadau a’r rhyngweithio yn y darn.

4. Ystyriwch y cynefineg (proxemics), sef y pellter 
ac agosatrwydd rhwng y cymeriadau yn y darn.

5. Ystyriwch ystum, osgo a cherddediad eich 
cymeriad. 

6. Ystyriwch eich defnydd o lais, tôn, tempo a 
thraw.

7. Cofiwch fod eich dehongliad chi yn un unigryw, 
ond rhaid i chi roi ystyriaeth lawn i fwriad y 
dramodydd.

Wrth i chi ymarfer y darn, gallwch wneud gwaith 
byrfyfyr ac amryw o dechnegau eraill e.e. sedd boeth 
er mwyn ceisio dod i adnabod y cymeriad yn well. 
Ystyriwch y cwestiynau isod: 

 • Pwy ydw i?

 • Ble ‘rydw i?

 • Pryd mae’n digwydd?

 • Beth ydw i eisiau?

 • Pam ‘rydw i ei eisiau?

 • Sut byddaf yn ei gael?

 • Beth sydd angen i mi ei oresgyn? 

Perfformiwch y darn o flaen y dosbarth, er 
mwyn cael eu hymateb. Gallwch esbonio 
wrthynt eich rhesymau dros eich dewisiadau 
lleisiol, eich symudiadau a’r rhyngweithio.

TASGAU MWY CYFFREDINOL

1. Edrychwch ar Olygfa 4 y ddrama. Fel 
cyfarwyddwr, beth yw eich syniadau ynghylch 
llwyfannu’r darn er mwyn cyfleu’r awyrgylch 
i’r gynulleidfa? Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • awyrgylch y darn

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • y set a’r propiau

 • y golau a’r lliwiau

 • y sain a’r gerddoriaeth

 • y gwisgoedd, gwallt a’r colur.

(Dim ond tua pedwar o’r uchod bydd yn codi 
mewn cwestiwn arholiad fel arfer.)

2. Edrychwch ar ddarn penodol o wrthdaro. Fel 
cyfarwyddwr, sut byddech chi’n llwyfannu hwn 
e.e. Golygfa 2? Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • y set a’r propiau

 • y golau a’r lliwiau

 • y sain a’r gerddoriaeth

 • y gwisgoedd, gwallt a’r colur.

(Dim ond tua pedwar o’r uchod bydd yn codi 
mewn cwestiwn arholiad fel arfer.)

3. Edrychwch ar Olygfa 7, o Amanda’n dweud 
“…Wel, wel, wel...” hyd at y diwedd. Fel 
cyfarwyddwr, beth yw eich syniadau ynghylch 
llwyfannu’r darn er mwyn cyfleu’r awyrgylch 
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i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • awyrgylch y darn 

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • y set a’r propiau

 • y goleuo a’r lliwiau

 • y sain a’r gerddoriaeth

 • y gwisgoedd, gwallt a’r colur.

(Dim ond tua pedwar o’r uchod bydd yn codi 
mewn cwestiwn arholiad fel arfer.)

Themâu

Dianc o realiti, breuddwydion ac atgofion

Mae ffin agos rhwng atgofion a breuddwydion yn y 
ddrama hon. Mae Tennessee Williams yn awgrymu 
bod atgof yn medru cael ei liwio gan freuddwydion 
ffug ar adegau. Mae’r atgof yn tyfu’n aneglur, ac 
mae’r cymeriadau yn y ddrama yn rhamantu wrth 
gofio’n ôl at ddigwyddiad penodol. Mae hyn yn sicr 
yn wir am Amanda. 

Mae’r teulu yn byw mewn byd llawn breuddwydion 
ffug. Mae Amanda’n breuddwydio ac yn hiraethu 
am y gorffennol, pan oedd hi’n ariannog ac yn 
hawlio sylw’r dynion. Hefyd, mae hi’n gwrthod 
derbyn sefyllfa ei phlant, yn ceisio perswadio Tom i 
fynychu’r coleg, a gwrthod derbyn bod ei merch yn 
gloff. Er hyn, nid Amanda’n unig sy’n ffoi o realiti 
bob dydd. Mae Tom hefyd yn casáu ei fywyd diflas 
ac yn ffoi i fyd y ffilmiau. Mae’n dychmygu’i hun 
yn hwylio ar y môr neu’n treulio amser ar saffari. 
Mae Laura’n caethiwo’i hun o fewn y cartref 
clawstroffobig, yn casáu’r ffaith ei bod yn gloff ac 
yn dianc i fyd ei hanifeiliaid gwydr wrth wrando 
ar recordiau ei thad. Serch yr awydd yma i ddianc, 
mae’r cymeriadau’n dal i aros o fewn y fflat fel 
anifeiliaid mewn sŵ – yn gaeth ac yn ynysig.  

Priodas a pherthynas 

Mae Amanda wedi gorfod magu ei phlant ar ei phen 
ei hun. Er hyn, mae’n ceisio trefnu bod ymwelwyr 

– dynion ifanc – yn ymweld â Laura yn y gobaith y 
bydd un ohonynt yn troi’n ddarpar ŵr iddi. Does dim 
diddordeb gan Laura na Tom mewn priodi a chael 
perthynas. Gall hyn fod oherwydd ymadawiad y tad 
a sut wnaeth e drin eu mam. 

Beirniadodd Tennessee Williams briodas yn y 
ddrama ac mae’n ei hystyried yn gêm sy’n llawn 
siomedigaethau. Mae hyn, wrth gwrs, yn adlewyrchu 
ei fywyd ei hun, oherwydd bod ei dad ei hun wedi 
gadael y teulu.

Cyfrifoldeb

Mae hon yn thema bwysig o fewn y ddrama. Yn 
amlwg, mae Tennessee Williams yn gweld bai ar ei 
dad ei hun am adael ei gyfrifoldebau fel gŵr a thad, 
ond ar y llaw arall, pan mae Tom yn gadael mae’n 
llawn euogrwydd ac ansicrwydd. Mae eisiau dilyn 
ei freuddwyd, ond yn teimlo cyfrifoldeb dros ei 
chwaer a’i fam. Mae’r frwydr hon rhwng rhyddid a 
chyfrifoldeb yn un sydd hefyd yn hunangofiannol. 

TASGAU

1. Gweithiwch gyda phartner a gwnewch restr o 
olygfeydd ble mae’r thema o ddianc oddi wrth 
realiti yn amlwg.

Gallwch arbrofi gyda pherfformio darn penodol, 
gan ganolbwyntio ar lais a symudiadau’r 
cymeriadau. 

Gallwch ddefnyddio gwahanol dechnegau 
ymarfer i ddatblygu’r cymeriadau e.e. sedd 
boeth, lefelau i ddangos pŵer, byrfyfyrio, 
torri’r darn yn unedau i drafod cymelliannau’r 
cymeriadau, gwaith meim a lluniau llonydd.

2. Fel dylunydd set, ewch ati i greu model o’r set 
gan gofio’r thema o atgofion/breuddwydion. 
Canolbwyntiwch ar liwiau, defnyddiau a 
lefelau.

3. Fel dylunydd gwisgoedd, colur a gwallt, ewch 
ati i nodi syniadau am sut byddech yn gwisgo’r 
pedwar cymeriad canlynol: Tom, Amanda, 
Laura a Jim. Ystyriwch liw, defnydd/ffabrig, 
ansawdd, cyfnod, steil y gwallt, y colur ac 
unrhyw dlysau.

5:
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4. Fel dylunydd sain a dylunydd golau, dewiswch 
ddarn penodol lle mae’r thema o atgofion/
breuddwydion yn amlwg. Gallwch drafod y 
math o sain neu gerddoriaeth fyddai’n addas 
i greu awyrgylch yn y darn a hefyd y mathau 
o olau, h.y. gels, lampau, delweddau ar sgrin, 
effeithiau arbennig, gobos, cryfder a lliw.

5. Fel cyfarwyddwr, sut byddech chi’n mynd ati i 
gyflwyno’r ddau fyd ar lwyfan – y byd go iawn 
a’r byd ffantasi? A fyddech chi’n gwahaniaethu 
rhwng y ddau fyd yma? Efallai byddech yn 
ystyried awgrymu bod tebygrwydd rhwng y 
ddau fyd?

6. Fel cyfarwyddwr, a fyddech chi’n dewis arddull 
symbolaidd neu arddull mwy minimalaidd 
wrth lwyfannu’r ddrama hon? Nodwch eich 
rhesymau a chyfeiriwch at ambell olygfa. 
Cymharwch eich syniadau chi gyda’r 
cynhyrchiad gwreiddiol.

Cynyrchiadau cyfoes

Bydd y ddrama hon yn cael ei pherfformio yn 
Llundain yn 2022 gydag Amy Adams yn portreadu 
rhan Amanda, felly gallwch chi edrych yn ofalus ar y 
cynhyrchiad mwyaf diweddar hwn. Wrth gwrs, mae 
sawl perfformiad cofiadwy wedi bod yn y gorffennol, 
e.e. un gan Young Vic yn 2010. 

Mae’n ddrama sy’n cael ei pherfformio’n gyson 
gan gwmnïau theatr amatur hefyd. Mae modd ei 
lwyfannu mewn nifer o arddulliau – yn draddodiadol 
neu’n fwy cyfoes mewn gwisg fodern a drwy 
ddefnyddio set sy’n llai cymhleth. Serch hynny, 
mae’r rhan fwyaf o’r cynyrchiadau yn rhoi pwyslais 
ar yr elfennau delweddol a byd afreal y ddrama 

er mwyn creu set, gwisgoedd a golau hynod 
symbolaidd sy’n wledd i’r llygaid. 

Roedd cynhyrchiad Sam Gold yn 2017 yn dra 
gwahanol a heriol, gyda set finimalaidd ac ychydig 
iawn o gelfi. Hefyd, defnyddiwyd gwisgoedd 
modern ac roedd y cymeriadau’n cyrraedd y 
llwyfan drwy’r gynulleidfa. Cadwyd y goleuadau 
theatr ymlaen am yr 20 munud cyntaf heb unrhyw 
gerddoriaeth o gwbl. Un o’r pethau mwyaf trawiadol 
oedd castio actor oedd mewn cadair olwyn ac oedd 
yn dioddef o dystroffi cyhyrol (muscular dystrophy) 
i bortreadu cymeriad Laura, ac felly’n atgyfnerthu 
ei hanabledd a’i gwendid. Roedd hyn yn ddewis 
dewr iawn ar y pryd ac fe gafodd argraff ddofn ar y 
gynulleidfa.

“The actress performs with plainspoken grace and 
heartbreaking vulnerability.” - Christopher Kelly

Er ei bod hi’n ddefnyddiol edrych ar y fersiynau 
hyn o’r gorffennol (ac mae nifer ohonynt yn bodoli), 
cofiwch fod eich syniadau unigol a gwreiddiol 
chi’r un mor bwysig. Mae modd i chi fenthyg rhai 
syniadau wrth i chi drafod ac astudio’r elfennau 
cynllunio ac wedyn creu eich fersiwn terfynol chi 
o bob elfen o’r llwyfannu. Cofiwch fod angen i 
chi gofio sut oedd y ddrama wedi’i llwyfannu’n 
wreiddiol a beth oedd bwriad y dramodydd. 

TASGAU

Gwnewch waith ymchwil i gynyrchiadau blaenorol 
o’r ddrama. Arbrofwch gyda mathau gwahanol o 
lwyfannau e.e. Gwth, Prosceniwm, Cylch, Traws neu 
rai eraill o’ch dewis chi (lleoliad arbennig).

The Glass Menagerie – A dazzling debut production 
for 2022 - Theatre News and Reviews 
(londonboxoffice.co.uk)

6:

https://www.londonboxoffice.co.uk/news/post/glass-menagerie
https://www.londonboxoffice.co.uk/news/post/glass-menagerie
https://www.londonboxoffice.co.uk/news/post/glass-menagerie
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Setting the Stage: The Glass Menagerie | Mary 
Louise Wells (ocps.net)

Syniadau ar gyfer cwestiwn 5 yn y papur 
arholiad - 15 marc

1. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, sut 
byddai dylunydd yn dewis defnyddio golau a 
sain i gyfleu’r awyrgylch i gynulleidfa? Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • awyrgylch y darn  

 • sut defnyddiwyd golau a sain yn y 
cynhyrchiad gwreiddiol

 • eich syniadau chi am olau 

 • eich syniadau chi am sain.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

2. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, 
esboniwch sut byddech yn cyfleu rôl unrhyw 
un o’r cymeriadau i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol: 

 • cymhelliant y cymeriad

 • llais

 • symudiad

 • rhyngweithio. 

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.  

3. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, 
esboniwch sut byddai dylunydd yn defnyddio 
set i greu awyrgylch i’r gynulleidfa. Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • y cynhyrchiad gwreiddiol

 • eich syniadau chi am siâp y llwyfan ac 
arddull y cynhyrchiad

 • eich syniadau am set.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

4. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, 
esboniwch sut byddai dylunydd yn defnyddio 
gwisgoedd, gwallt a cholur i greu awyrgylch 
i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • y cynhyrchiad gwreiddiol

 • eich syniadau chi am arddull y gwisgoedd, 
eu lliw, eu hansawdd a’r cyfnod

 • eich syniadau am wallt a cholur.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

5. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r 
ddrama, esboniwch sut byddai’r actorion 
yn rhyngweithio i gyfleu eu perthynas i’r 
gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • arddull yr actio

 • symudiadau’r actorion

 • ystumiau ac osgo’r actorion 

 • mynegiant wynebol yr actorion.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

http://teacherpress.ocps.net/wellsml/setting-the-stage-the-glass-menagerie/
http://teacherpress.ocps.net/wellsml/setting-the-stage-the-glass-menagerie/
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CYDNABYDDIAETHAU
Pethau Brau / Delwedd gan A.R.T / Michael J Lutch / Slow Muse / Defnydd Teg

Cymeriadau Pethe Brau / Delwedd gan Johan Persson / Voice of Journalists / Defnydd Teg 

Pethe Brau 1 / Delwedd gan thestar.com / Defnydd Teg 

Pethau Brau 2 / Delwedd gan Critics Agenda / Defnydd Teg 

LLwyfannu Pethe Brau / Delwedd gan art daily / Defnydd Teg 

Cynhyrchiad Gwreiddiol Pethe Brau / Delwedd gan Playbill.com / Defnydd Teg

Defnyddir y lluniau o fewn yr adnodd hwn at bwrpasau addysgol (di-fasnachol) yn unig, er mwyn hwyluso 
dysgu ac i esbonio cysyniadau’n bellach. Darparwyd cydnabyddiaeth briodol ar gyfer pob llun. Credir 
fod pob llun sy’n cael ei ddefnyddio yn cydymffurfio â’r polisi Defnydd Teg ond os oes unrhyw beth 
wedi’i hepgor, neu unrhyw beth yn anghywir, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu gwneud y cywiriadau 
angenrheidiol. adnoddau@cbac.co.uk

ATODIAD

Terminoleg
Sgiliau lleisiol

Traw 
Tôn 
Tempo 
Seibiant 
Acen  
Lefel y llais 
Eglurder 
Pwyslais  

Sgiliau corfforol

Ystum  
Osgo 
Mynegiant wyneb – llygaid 
Symudiad – cerddediad  
Llonyddwch 

Rhyngweithio

Cynefineg – pellter ac 
agosatrwydd  
Safle ar y llwyfan  
Ymateb corfforol

Dylunio gwisg, colur a gwallt   

Defnydd  
Ansawdd 
Lliw 
Cyfnod 
Steil gwallt 
Wigiau  
Colur  
Tlysau 

Dylunio sain 

Cerddoriaeth 
Effeithiau sain  
Seiniau byw  
Seiniau wedi’u recordio  
Lefel y sain  
Atsain  
Meicroffonau  
Ffynonellau sain  
Offerynnau  
Band byw 

Dylunio golau 

Dwysedd 
Ffocws 
Onglau 
Effeithiau arbennig 
Lliw – gels 
Gobos  
Gwahanol lampau 

Dylunio set 

Siâp llwyfan 
Fflatiau  
Cefnlen  
Seiclorama  
Lliw  
Rostra  
Allanfeydd, mynedfeydd  
Lefelau – blociau  
Llawr  
Llenni  
Nenfwd  
Offer llwyfan  
Dodrefn e.e. bwrdd  
Grisiau 

Propiau personol

Llaw  
Propiau gellir eu cario e.e. cadair 
neu focs 

http://adnoddau@cbac.co.uk

