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Diwrnod o drafodaethau a fydd yn holi sut y bu i gysyniadau newydd mewn barn ddaearegol newid y
ffyrdd y câi tirwedd ei hystyried yn llenyddiaeth daith y cyfnod Rhamantaidd, yn enwedig yng
Nghymru a’r Alban. Sut y gwnaeth yr awduron a’r artistiaid, a’r casglwyr mwynau a ffosilau a deithiai
i’r mannau hyn ymateb i’r straeon newydd a oedd yn cael eu datgelu am y gorffennol pell?
Dyma’r ail yn y gyfres o ddigwyddiadau a drefnir ar y cyd rhwng Amgueddfa Cymru a phrosiect
‘Teithwyr Chwilfrydig: Thomas Pennant a Theithio i Gymru ac i’r Alban 1760–1820’ a gynhelir gan
nawdd yr AHRC. Bydd yn cyd-daro ag arddangosfa yn dathlu daucanmlwyddiant Geological Map of

Britain William Smith (1815).

Cost £10 (£5 gyda chonsesiynau) yn cynnwys te a choffi. Am wybodaeth bellach a chofrestru, cysyllter â:
a.elias@cymru.ac.uk (01970 636543)
Neu gweler http://www.wales.ac.uk/cy/YGanolfanGeltaidd/NewsEvents/Events.aspx

Rhaglen
Haenau Tirwedd: daeareg a theithio ym Mhrydain yn y cyfnod Rhamantaidd
Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Tachwedd 2015 10.30 a.m. – 4.30 p.m.
£10 (£5 consesiynau) yn cynnwys te a choffi
Diwrnod o anerchiadau a thrafodaethau a fydd yn holi sut y bu i gysyniadau newydd mewn barn ddaearegol newid y
ffyrdd y câi tirwedd ei hystyried yn llenyddiaeth daith y cyfnod Rhamantaidd, yn enwedig yng Nghymru a’r Alban.
Sut y gwnaeth yr awduron a’r artistiaid, a’r casglwyr mwynau a ffosilau a deithiai i’r mannau hyn ymateb i’r straeon
newydd a oedd yn cael eu datgelu am y gorffennol pell? Dyma’r ail yn y gyfres o ddigwyddiadau a drefnir ar y cyd
rhwng Amgueddfa Cymru a phrosiect ‘Teithwyr Chwilfrydig: Thomas Pennant a Theithio i Gymru ac i’r Alban 1760–
1820’ a gynhelir gan nawdd yr AHRC. Bydd yn cyd-daro ag arddangosfa yn dathlu daucanmlwyddiant Geological
Map of Britain William Smith (1815).
(D.S: Saesneg fydd iaith y darlithiau, ond croesewir cyfraniadau i’r drafodaeth yn y Gymraeg)
10.15: Coffi & chyrraedd
10.40: Croeso gan Dr Richard Bevins (Pennaeth Astudiaethau Natur, Amgueddfa Cymru-National Museum Wales)
10.50 – 11.20: Dr Mary-Ann Constantine & Dr Elizabeth Edwards (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd
Prifysgol Cymru): ‘Curious Travellers: Of Rocks and Romantics’
11.20 – 11.50: Dr R. Paul Evans (Ysgol Uwchradd Dinbych): ‘Thomas Pennant’s Geological Connections‘
11.50-12.20: Dr Shelley Trower (Prifysgol Roehampton): 'Primitive rocks: Cornwall's sublime and industrial
landscapes'
12.20 -12.40: Tom Sharpe (Amgueddfa Lyme Regis a Phrifysgol Caerdydd)
Bydd Tom Sharpe, curadur arddangosfa William Smith, yn cyflwyno gwaith Smith: bydd hefyd ar gael dros yr awr
ginio i ateb cwestiynau yn yr oriel

12.45–1.45: Cinio a chyfle i weld yr arddangosfa: (gofynnir ichi wneud eich trefniadau eich hun)

1.45 - 2.45: Prif-ddarlith: Professor Martin Rudwick (Prifysgol Caergrawnt)
‘Landscape art and hard-nosed geology in the Romantic era’
2.45 – 3.15: Dr Tom Furniss (Prifysgol Strathclyde): 'Representing Staffa: From Enlightenment Geology to Romantic
Aesthetics'?
3.15 - 3.45: Tom Cotterell (Uwch Guradur: Mwynyddiaeth. Amgueddfa Cymru-National Museum Wales):
‘Travellers’ descriptions of the geology of Parys Mountain copper-mine’
Conclusion: Philip Gross ac eraill: darlleniadau o’r casgliad MAP: Poems after William Smith’s Geological Map of
1815 gol. Michael McKimm (Worple Press, 2015).
4 pm: Te

