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Ar ddiwedd y cylchlythyr diwethaf, soniwyd bod Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn gobeithio sicrhau grant Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri er mwyn ariannu prosiectau pwysig ar yr ynys, gan gynnwys gwaith yn Carreg. Yn 
anffodus 'roedd nifer uchel yn cystadlu ac 'roedd cais yr Ymddiriedolaeth yn aflwyddiannus. 
 

Serch hynny, mae rhywfaint o waith wedi ei wneud yn Carreg. Mae'r simne ddeheuol wedi ei hail-bwyntio ac 
fe ailosodwyd llechi ar y to yn lle'r rhai a gollwyd yn ystod gaeaf 2016/17.  Mae'n edrych yn debyg fod yr 
ewlychiad (y mineralau sy’n dod i’r wyneb o dan amgylchiadau arbennig) ar Ceffyl o’r Ochr - oedd yn bryder 
yn 2016 - wedi gwella'n llwyr.  Daeth Jane Foley ac Inez Litasova draw ym mis Awst a gwnaethant ychydig o 
waith adfer ar y murluniau, gan atgyfnerthu llinellau a effeithiwyd gan yr ewlychiad a glynu'r haen paent isaf 
ar dri o'r murluniau lle oedd fflochennau a swigod wedi ymddangos yn y paent. 

Mae Arddangosfa Brenda Chamberlain sy'n rhannu gofod gyda'r siop yn ysgubor Nant yn awr yn barhaol. 
Mae geiriau disgrifiadol Jill Piercy a llawer o beintiadau Brenda o Enlli i'w gweld hefyd mewn taflen sydd ar 
gael i ymwelwyr.  Mae pecyn addysg, ffrwyth gwaith caled Maria Hayes, Jill Piercy a Haf Meredydd, yn awr ar 
gael ar y wefan, yn barod ar gyfer ysgolion. 
 

Mae hefyd yn bosibl yn awr i bawb weld pob un o'n cylchlythyrau ar wefan yr Ymddiriedolaeth, trwy ddilyn y 
dolenni Mwy am Enlli → Y Celfyddydau → Brenda Chamberlain → Cyfeillion Murluniau Brenda Chamberlain 
ar Enlli.  Fe ddowch ar draws y Pecyn Addysg ar y ffordd! 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb 
hefyd yn ffilm ugain munud Edgar 
Pritchard, a wnaed yn 1953, Island 
Artist, sydd yn awr ar gael o wefan y BFI 
(British Film Institute). Yn y ffilm, gwelir 
Brenda yn mynd i gwrdd â'r cwch sy'n 
dod â'r deunydd peintio iddi, ac yn 
gweithio ar ei darlun The Acrobats ac 
yna yn ei gludo i'r Cafn ar ei daith i'r 
arddangosfa yn Llundain. Prynwyd y 
llun gan Henry Mitchell, y soniwyd 
amdano yng Nghylchlythyr V. 

                                                                               https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-island-artist-1953-online  
 
Mae'r sgyrsiau gyda darluniau a gwerthiant llyfrau, lluniau a chardiau yn dod â £1000 i'r gronfa bob blwyddyn. 
Croeso ichi gysylltu i holi am y sgyrsiau am Enlli. 
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