
      
 

 

   
 

 

        
 

 

 

GALW AM BAPURAU 
 

Mae'n bleser gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, mewn 

partneriaeth ag Archif Menywod Cymru, Cymdeithas Hynafiaethol 

Sir Gaerfyrddin a Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Prifysgol Bangor 

gyhoeddi: 

 

PATRYMAU PATRIARCHAIDD?  
SWYDDOGAETHAU A PHROFIADAU MERCHED AR YSTADAU 

TIRIOG CYMRU  
 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Plas Middleton, Sir Gaerfyrddin  

 

Dydd Sul, 25 Tachwedd 2018  
 

Dylid e-bostio crynodebau at iswe@bangor.ac.uk erbyn dydd Llun, 

21 Mai 2018. 
 

Am genedlaethau bu merched yn chwarae rhan allweddol ym mywyd cymdeithasol a diwylliannol ystadau tiriog 

Cymru.   Trwy eu swyddogaethau a'u rhwydweithiau teuluol, ac fel tirfeddianwyr eu hunain, aeresau, noddwyr 

diwylliant, morwynion, tenantiaid a llafurwyr amaethyddol, roedd merched yn chwarae rhan ganolog ym mywyd a 

gweithgareddau ystadau a phlastai.   Yn aml roedd ganddynt ddylanwad eithriadol dros hunaniaeth a ffawd ystadau 

unigol, a gallent chwarae rhan bwysig o ran y cysylltiadau rhwng y plastai, cymunedau lleol ac agweddau ehangach 

ar gymdeithas.   Mae bywydau rhyfeddol a chyraeddiadau merched dawnus megis Arglwyddes Llanofer, y chwiorydd 

Davies o Gregynog, Catrin o Ferain a 'Merched Llangollen' yn cael eu cydnabod yn gynyddol fel rhannau pwysig o 

hanes Cymru.   Yr un modd, mae'r diddordeb eang mewn hel achau a hanes teuluol yn y degawd diwethaf wedi bod 

yn fodd i feithrin cydnabyddiaeth o fywydau'r miloedd o ferched a gyflogwyd gan berchenogion ystadau Cymru - fel 

morwynion, cogyddion, glanhawyr a mamaethod i'w plant.   Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae'r cyfraniadau a wnaed 

gan ferched i ddylanwad ac effeithiau cymdeithasol, gwleidyddol, diwylliannol a chrefyddol ystadau yng Nghymru 

wedi cael eu hesgeuluso'n ddybryd gan hanesyddiaeth drwodd a thro, sydd wedi rhoi'r lle blaenaf i bortreadu'r 

profiad patriarchaidd.    

Bwriad y gynhadledd un-dydd hon yw unioni'r diffyg hwnnw.   Ei nod yw gosod sylfaen ar gyfer y genhedlaeth nesaf 

o ymchwil i'r modd y gall profiadau merched gyfrannu tuag at ddealltwriaeth fwy cynhwysfawr o hanes, diwylliant a 

thirweddau Cymru.  

Mae'r gynhadledd hon yn rhan o benwythnos o ddathlu ac ymchwilio i brofiadau a chyfraniadau merched ar ystâd 

Middleton yn Sir Gaerfyrddin, yn cynnwys bywyd y suffragette Alice Abadam (1856-1940).  

Gwahoddir papurau 20 munud (yn Gymraeg neu Saesneg) sy'n ymdrin â chanfyddiadau ynghylch swyddogaethau a 

phrofiadau merched yn hanes ystadau a phlastai Cymreig.   Croesewir cyfraniadau ar draws disgyblaethau 

academaidd, y sector treftadaeth ddiwylliannol, archifau a haneswyr teuluol a lleol, yn cynnwys papurau wedi eu 

seilio ar atgofion a phrofiadau personol neu hanes llafar.   Gall themâu a phynciau gynnwys: 

 Hunaniaethau matriarchaidd a merched yn berchenogion ystadau: statws, awdurdod ac effeithiau  

 Swyddogaethau gender a'r plasty: canfyddiad, perfformiad a phrotest  

 Mamlinachau, rhwydweithiau carennydd ac adeiladu a pharhau hunaniaethau llinachol  

 Strategaethau priodi, gŵyr a swyddogaethau teuluol  

 Dylanwad merched ar ffasiwn, hamdden a nwyddau materol  

 Portreadau o ferched blaenllaw: canu mawl, darluniau a chofebau  

 Merched fel noddwyr diwylliant, casglwyr a dyngarwyr   

 Profiad gweini: hierarchaeth, cysylltiadau, dyletswydd ac anufudd-dod  

 Merched a chyflogaeth ar ystadau Cymreig  
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 Mewnfudo, allfudo a'r plasty: effeithiau a phrofiadau diwylliannol  

 Protestio gwledig, anghydffurfiaeth grefyddol ac ymgyrchu dros ddiwygio  

 Dehongli treftadaeth: portreadu 'bywyd y forwyn'  

 Merched a'r berthynas rhwng landlord a thenant  

 Merched yn archifau ystadau  

Gofynnir i chi anfon crynodebau 250 o eiriau yn nodi'r teitl, pwnc, dadl ac arwyddocâd eich sgwrs, ynghyd â 

gwybodaeth fer amdanoch eich hun, yn cynnwys unrhyw gysylltiadau â sefydliadau a phrofiad ymchwil perthnasol. 

Dylid e-bostio crynodebau at iswe@bangor.ac.uk erbyn dydd Llun, 21 Mai 2018. 

Dylid cael cyflwyniadau PowerPoint gyda phob papur.    
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