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Rydym yn chwilio am guradur/Swyddog Arddangosiadau i gymryd cyfrifoldeb am y rhaglennu ar gyfer ein 
safleoedd. Mae Arcade Cardiff CIC, sydd wedi ei leioli o fewn Queens Arcade yng nghanol dinas Caerdydd , 
wedi  profi newidiadau a twf. Yn 2017 fe ehangwyd i leoliad ychwanegol sef Three Doors Up a dechreuwyd 
rhaglen gyfnewid gyda orielau yn Ffrainc. Byddwn yn atgyfnerthu y gweithgaredd yma yn 2018. Yn ystod y 
cyfnod cyffrous yma rydym yn chwilio am Guradur/Swyddog Arddangosiadau newydd i ymuno â’r tîm, 
 
Y Cyfarwyddwr bydd yn gyfrifol am safleoedd Arcade Cardiff CIC a bydd y Curadur/ Swyddog 
Arddangosiadau yn gweithio gyda nhw, yn arwain y rhaglennu arddangosfeydd a phrosiectau, dewis 
artistiaid ac yn delio gyda cheisiadau. Ynghyd a’r Cyfarwyddwr, bydd disgwyl i’r Curadur/Swyddog 
Arddangosiadau fod a agwedd ymarferol ac i gynorthwyo gyda cynllunio ar gyfer anghenion logistaidd, 
offer a staffio, cynnal amgylchedd gweithio saff a chynorthwyo gada ffabrigiadau ymarferol ar gyfer 
arddangosfeydd,  
 
Rydym yn chwilio am Guradur/Swyddog Arddangosiadau a fydd yn gallu chwarae rol hanfodol yn datblygu 
ein gweithgareddau artistig presennol, gan dalu sylw at ein cynulleidfa yn o gystal a magu cyfleoedd 
artistig.   
 
 
Mwy o wybodaeth 
Am fwy o wybodaeth am y rol lawrlwythwch y disgrifiad swydd o www.arcadecardiff.co.uk i ymgeisio, 
anfonwch lythyr ymgeisio a CV mewn un PDF neu ddogfen Word i arcadecardiffcic@gmail.com gyda 
CuratorExhibitionsOfficer fel y llinell pwnc. 
 
Dyddiad Cau : Gwener 9fed Mawrth 2018 
Bydd Cyfweliadau yn cael eu cynnal gyda aelodau y bwrdd yn Arcade Cardiff ar 16ed Mawrth 2018. 
 
 
 
  

http://www.arcadecardiff.co.uk/
mailto:arcadecardiffcic@gmail.com


 
 
 
 

 
Curadur –Arcade Cardiff CIC 
Disgrifiad Swydd 
 
 
Cefndir 
Mae Arcade Cardiff yn gwmni di-elw sy’n cael ei redeg gan artistiaid a sefydlwyd yn 2011. Ein ethos yw i 
ddarparu lle i artistiaid newydd a sefydledig i arbrofi, trio syniadau newydd, dangos gwaith newydd a 
derbyn adborth fel rhan o brosiect neu syniad cyfredol. 
 
Mae gennym ofod arddangos (Arcade Cardiff) a gofod cyfranogol (Three Doors Up) wedi ei leoli yn Arced 
Siopa Queens Arcade, yng nghanol y ddinas. Mae Arcade Cardiff yn cynnal undeg saith o arddangosfeydd, 
prosiectau a digwyddiadau y flwyddyn. Mae Three Doors Up yn rhedeg rhaglen o arddangosfeydd, 
cyfnodau preswyl byr dymor, prosiectau artist, llogi gofod ac hefyd yn gartref i llyfrgell Lumin. Mae Arcade 
Cardiff CIC hefyd yn rheoli stiwdios artistiaid yn Nhyllgoed, sy’n gartref i 5 artist. 
 
Rydym hefyd yn cynnig 2 fath o gynfodau preswyl i artistiaid. Pob chwe mis, rydym yn recriwtio artist 
gweledol ar gyfer ein safle yn y seler. Bydd yr artist yn derbyn cyfleoedd datblygiad proffesiynol trwy gydol 
y cyfnod. Mae’r cyfnod preswyl yn cael ei gloi gyda arddangosfa yn Arcade Cardiff. Mae hefyd cyfle am 
breswylfa gyda ein rhaglen Writers in Residence.  
 
Yn 2017 fe ddechreuodd Arcade Cardiff rhaglen gyfnewid gyda oreilau tebyg yn Nantes, Ffrainc a thrwy 
2018 y nod yw datblygu y rhaglen yma 
 
https://arcadecardiff.co.uk 
https://www.facebook.com/Arcadecardiff/ 
www.facebook.com/arcadestudios 
https://www.facebook.com/ThreeDoorsUpCardiff/ 
 
 
Am Bwy Rydym Yn Chwilio? 
Rydym yn chwilio am Guradur/Swyddog Arddangosiadau a fydd yn gallu chwarae rôl hanfodol yn cefnogi 
ein gweithgaredd artistig presennol, creu cyfleoedd i artistisid arddangos gwaith newydd a chyffrous ac eu 
cefnogi trwy’r broses arddangos. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n guradur newydd yn eu gyrfa sy’n  
deallt  ein ethos ac sydd a agwedd meddwl-agored at rhaglennu a churadu. Bydd y Curadur/Swyddog 
Arddangosiadau  yn cyflenwi rhaglen eang o arddangosfeydd a phrosiectau yn y ddau safle gan weithio’n 
agos at y Cyfarwyddwr. Bydd disgwyl i’r Curadur/Swyddog Arddangosiadau fod a agwedd ymarferol, 
cynorthwyo gyda anghenion logistaidd a chynllunio gan gynnal amgylchedd gweithio saff a chynorthwyo 
gada ffabrigiadau ymarferol ar gyfer arddangosfeydd. Bydd disgwyl i’r Curadur/Swyddog Arddangosiadau 
weithio’n agos gyda’r cydlynydd gwirfyddolwyr i wneud yn siwr bod staff ar gael ar gyfer arddangosfeydd. 
 
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd a’r gallu i fod yn lysgennad i Arcade Cardiff CIC , sydd a’r gallu i adeiladu 
ar ein safle hollbwysig ymysg y byd celf yng Nghaerdydd a Chymru, i greu cyfleoedd i artisitiad ddangos 
gwaith heriol ac arloesol. Rydym a diddordeb amrywio ein rhaglen arddangos, gan adeiiladu  apeliad mwy 
cynhwysol ac amrywiol. Bydd y Curadur/Swyddog Arddangosiadau hefyd yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwr i 
ddenu incwm a llog y galeriau pan yn addas. 
 
Tal 
£6000pa 
 

 
 
 

https://arcadecardiff.co.uk/
http://www.facebook.com/arcadestudios
https://www.facebook.com/ThreeDoorsUpCardiff/


 
 
Curadur/Swyddog Arddangosiadau - Arcade Cardiff CIC  
Gofynion Person 
 
 
HANFODOL 
 

 
MANTEISIOL 
 

Curadu 
 
1. Profiad o guradu a rhglennu 
arddangosfeydd celf gweledol cyfoes a 
phreswyliadau (tâl a di-dâl)  

 
2. Profiad ym mhob agwedd o arddangos 
gwaith, o weithio gydag artistiaid a 
churaduron allanol i wneuthuriad 
arddangosfa a pharatoi deunydd deongliadol 
 
 

Curadu 
 
3 Profiad o ddatblygu a gweithio ym myd celf 
gweledol tu hwnt i’r corff 
 
4. Dealltwriaeth o’r byd celf yng Nghymru a’r 
DU 

Logisteg 
 
5. Profiad o rheoli cyllideb 
 
6.  Profiad o fasnachu a hyrwyddo 
digwyddiadau ar ein gwefan a cyfryngau 
cymdeithasol  
  
7. Dealltwriaeth o weithredu gofynion Iechyd 
a Diogelwch mewn galeri tra’n gweithio 
gyda’r cyhoedd 
 

Logisteg 
 
8. Profiad o weithredu gofynion Iechyd a 
Diogelwch mewn galeri tra’n gweithio gyda’r 
cyhoedd  
 
9. Adnabyddiaeth o ddulliau asesiadau ar 
gyfer asesu a rheoli prosiectau 
 

Nodweddion Personol 
 
10. Sgiliau rhyngbersonnol da, i alluogi 
perthynas gweithio effeithiol ag eraill 
 
11. Sgiliau cyfathrebu cryf  
 
12.  Y gallu i weithio ar ben/phen ei hun a 
bod yn frwdfrydig ac efo’r gallu i ddatrus 
problemau ar ysgogiad eich hun 
 
13. Y gallu i fleanoriaethu, rheoli amser a 
bod yn hyblyg  
 

Nodweddion Personol 
 
14. Parodrwydd i ddysgu ac i gymryd 
cyfrifoldebau ychwanegol i ddatblygu rol 
Arcade Cardiff CIC ym myd celf Caerdydd a 
Chymru. 
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