
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               © The Brenda Chamberlain Estate  

Cyfeillion Murluniau Brenda Chamberlain ar Enlli 

 The Friends of the Brenda Chamberlain Bardsey Murals 

 
Cylchlythyr.   Ebrill 2012. 

 
Mae'r prosiect i ddiogelu murluniau Brenda Chamberlain yn 
symud ymlaen yn gyflym. Llwyddodd Jane Foley i groesi i En-
lli ym mis Hydref, er gwaethaf effaith  olion y corwyntoedd 
enbyd yn yr UD, i sadio 'Y Ferch ar y Traeth'. Gorchuddiwyd y 
murlun gyda phapur Siapaneaidd ffeibrog tenau, a bydd hyn yn 
atal y paent rhag fflawio am y tro, nes bydd y gwaith cadwraeth 
yn dechrau o ddifri.  Gweler ar y dde. 
 
Wedi cyfarfod Richard Farmer gyda'r Swyddog Adeiladau Cof-
restredig, penderfynwyd peidio ag aildoi ac ailrendro Carreg 
rhag ofn i'r gwaith dyrnu trwm ei hun effeithio ar y murluniau. 
Penderfynwyd yn hytrach drwsio'r craciau yn y gwaith rendro, 
ailosod cwteri, adnewyddu'r portshys a'r to a gosod ffenestri 
newydd yn y to. Byddwn hefyd yn cael gwared â'r gwresogwyr 
nwy calor, sy'n cynhyrchu  3 uned dŵr ar gyfer pob uned o dan-
wydd a ddefnyddir. Yn eu lle bydd llosgwyr coed. 

 
Mae'r cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri - sy'n cynnwys y 
gwaith ar y murluniau a'r gwaith adeiladu - newydd gael ei gyflwyno. Rhaid aros yn amyneddgar i glywed yr 

ymateb. 

 
Dau ddarn o newyddion perthnasol: Mae Amgueddfa ac Oriel 
Gwynedd, Bangor wedi derbyn dau fraslun o waith Brenda 
Chamberlain yn ddiweddar. Gellir cymharu un ohonynt, 
(gweler ar y chwith) wedi ei ddyddio Gorffennaf 1953, gyda 
phrif gymeriad y murlun 'Ffigwr mewn cwch', sy’n rhoi syni-
ad inni o ddyddiad y murlun. 

 
Yn ail: ddwy flynedd yn ôl, roedd Brenda Chamberlain yn un 
o'r arlunwyr o dan ystyriaeth ar gyfer cyfres Rolf Harris "Rolf 
on Welsh Art" - ymhlith arlunwyr megis Kyffin Williams, 
Graham Sutherland a Josef Herman. Pan gyflwynwyd y syni-
ad i'r BBC, roedden nhw'n ofni'r costau uchel pe bai tywydd 
garw yn rhwystro croesi a'u gorfodi i aros am ddyddiau yn 
Aberdaron.  Erbyn hyn, mae'r ofnau wedi cael eu tawelu, a 
bydd Brenda Chamberlain yn rhan o ail gyfres "Rolf on 
Welsh Art". Os bydd y tywydd yn caniatáu, bydd Rolf Harris 
yn croesi i Enlli ac yn gweld y murluniau ym mis Mai. 

 
Hoffwn ddiolch i Richard Farmer ac Ymddiriedolaeth Ynys 
Enlli am eu gwaith ar y cais ar gyfer y Gronfa Loteri; rydym 
yn gobeithio y bydd ein noddwyr, cefnogwyr ac arianwyr - a 
diolch eto i chi i gyd - yn falch o'r cynnydd yn y prosiect  hyd 
yn hyn. 
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