
Beirniadaeth Ffotograffiaeth: 

 

Cynradd  

Roedd hi’n fraint mawr cael beriniadu’r gystadleuaeth ffotograffiaeth cynradd eleni a chael 

dewis y thema ‘Golau’. Roedd safon y gystadleuaeth yn uchel iawn. Yn y drydedd safle mae 

‘Y Peiriant’. Mae Y Peiriant wedi creu llun abstract diddorol iawn gan wneud defnydd gwych 

o symudiad a phatrwm. Yn yr ail safle mae ‘Ciwis Hir” sy’n defnyddio amrywiaeth o oleuadau 

- hyd yn oed gil y drws -  i gyfleu dyfnder. Dyma lun sy’n dweud stori ac sy’n cyfleus naws 

ychydig yn arswydus. Da iawn ‘Ciwis Hir’! Yn cipio’r wobr gyntaf mae ‘Beicio Mynydd’ gyda 

llun du a gwyn arbennig o dda o donnau yn taro wal fôr a goleudy. Mae’r llun yn llawn 

symudiad ac emosiwn ac wedi ei fframio yn gelfydd. Mae’r cip bach o oleuni mae Beicio 

Mynydd wedi llwyddo ei ddal yn disgleirio o’r goleudy yn drawiadol iawn. Llun sy’n llawn 

haeddu ennill y gystadleuaeth ac y dylai gael ei fframio. Llongyfarchiadau mawr i chi’ch tri.  

 

 

Uwchradd 

Roeddwn yn edrych ymlaen yn fawr at gael beirniadu’r categori uwchradd yn y 

gystadleuaeth ffotograffiaeth. Siom fawr felly oedd canfod fod cyn lleied wedi ymgeisio. 

Dwi’n siwr bod ffotograffwyr brwd oedran uwchradd yng Nghaerdydd - ym mhle ydych chi’n 

cuddio? Beth bynnag, doedd diffyg cystadleuwyr ddim yn ffactor ym muddugoliaeth enillydd 

y gystadleuaeth sef ‘Glaw’. Mae Glaw wedi delwedd arbennig iawn - a dehongliad clyfar o’r 

thema. Yma mae wedi gosod haul yn gwawrio neu’n machlyd yng nghanol blodyn, i greu llun 

diddorol llawn lliw a gobaith. Mae ffocws y camera yn dangos pob manylyn o goes y blodyn - 

sgil digon anodd pan yn saethu i mewn i’r haul. Llongyfarchiadau mawr Glaw! Dal ati i dynnu 

lluniau.  

 

Agored 

Gwych oedd gweld fod y thema ‘Golau’ wedi apelio at gynifer yn y categori ‘Agored’. Yn y 

drydedd safle y mae ‘Hedd’ gyda photread trawiadol sy’n defnyddio golau a chysgod yn 

effeithiol iawn. Yn yr ail safle y mae ‘Lochtyn’. Mae delwedd Lochtyn o haul yn machlyd yn 

defnyddio dyfnder, lliw a ffocws mewn modd drawiadol iawn. Mae’r ffocws annisgwyl ar y 

gwair sy’n linellau ar draws y ffrâm yn cyfleu naws diwedd dydd yn gynnil ond llwyddiannus 

dros ben. Yn ennill y gystadleuaeth eleni y mae ‘Oer’. Mae llun Oer o ffigwr yn cerdded yn yr 

eira yn defnyddio lefelau (blaendir / cefndir / uchder) i dywys y gwyliwr i mewn i’r llun at y 

cymeriad yn y cefndir. Mae delwedd yma yn cyfleu stori ac yn gwneud inni ofyn cwestiynau 

wrth edrych - pwy yw’r cerddwr? I ble mae’n mynd? Dyma ddelwedd sydd wedi ei fframio yn 

dda iawn ac sy’n dal y dychymyg. Mae ‘Oer’ felly yn llawn haeddu’r wobr gyntaf. 

Llongyfarchiadau mawr i ‘Oer’ ac i ‘Lochtyn’ a ‘Hedd’!  


