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Cyflwyniad 
 
Gorolwg 
Ffilm ysgafn, hwyliog yw Hunky Dory, a leolwyd mewn ysgol yn Abertawe yn ystod haf 1976.  Ynddi mae 
Minnie Driver yn portreadu Miss Vivienne May, athrawes ddrama sydd â chynlluniau uchelgeisiol am ei 
chynhyrchiad diwedd tymor.  Mae’n benderfynol o gynhyrchu fersiwn roc o The Tempest, ac felly’n ceisio 
annog y myfyrwyr a’r athrawon i gefnogi’r prosiect.  Mae’n rhaid iddi wynebu llu o anawsterau, o fyfyrwyr yn 
ffraeo ym mysg ei gilydd, i athrawon yn ceisio arbed y perfformiad rhag digwydd. Yn y ffilm dilynir hynt a 
helynt y myfyrwyr wrth iddynt agosáu at ddiwedd eu cyfnod yn yr ysgol.   
Clywir nifer o ganeuon gan The Beach Boys, David Bowie, Roxy Music a The Byrds yn Hunky Dory.  Gellir 
dadlau ei bod yn fersiwn Gymreig o ffilmiau a rhaglenni teledu poblogaidd ar gyfer pobl ifanc fel Camp Rock, 
High School Musical a Glee.  Fodd bynnag, mae hefyd yn cyfuno elfennau o realaeth gymdeithasol gan 
gynnig darlun o’r cyfnod arbennig hwnnw yn hanes Prydain, gyda cherddoriaeth fywiog fu’n gyfrifol am 
ddiffinio cenhedlaeth o bobl.  Mae ganddi lawer yn gyffredin â ffilmiau Prydeinig eraill fel Billy Elliot, sy’n 
archwilio gobeithion a phrofiadau pobl ifanc yn eu harddegau yn y 1970au a’r 1980au, wrth iddynt frwydro i 
gael yr hawl i fynegi eu talent greadigol a cherddorol mewn cymdeithas oedd yn gwrthod derbyn fod hyn yn 
ffurf ar addysg.   Mae’n ffilm sy’n cyfuno sylwebaeth gymdeithasol ag ysgafnder, bywiog, cerddorol.  Atgof o 
hafau hirfelyn tesog, cyn i bobl ifanc orfod wynebu cyfrifoldebau oedolion. 

 
Teitl 
Hunky Dory oedd teitl pedwerydd albwm David Bowie a ryddhawyd ym 1972.  Gydol y ffilm ceir cyfeiriadau 
at Bowie, ym mysg artistiaid a bandiau cerddorol eraill o’r cyfnod. Mae Viv (Miss May) yn honni y byddai 
Shakespeare a Bowie, fel ei gilydd, yn falch o’r sioe gerddorol mae’r myfyrwyr am ei chyflwyno. 

 
Themâu 
Mae prif themâu’r ffilm yn ymdrin â phroblemau ac emosiynau pobl ifanc wrth iddynt ddyfod i oed. Maent 
hefyd yn ymdrin â pherthnasau teuluol; cariad; uchelgais, neu ddiffyg uchelgais; y dyfodol; rhaniadau yn y 
dosbarth; sut y gwelwyd y celfyddydau yn y 1970au (gellir cymharu’r sefyllfa bryd hynny â’r toriadau a 
welwyd yn ddiweddar yng nghyllidebau rhaglenni celfyddydol), a goresgyn anawsterau.  Yn sgil elfennau fel 
marwolaeth tad Viv a’i pherthynas â’i brawd, a Davey ac Angus sy’n byw gyda’u tad ond heb fawr o 
gysylltiad â’u mam, mae’r ffilm yn ymdrin â themâu fel rhieni absennol, cyfathrebu, colled a ffyddlondeb. Un 
o’r themâu allweddol, sy’n nodweddiadol o genre y math yma o ffilm, yw honno am roi cyfle i bobl ifanc 
ddweud eu dweud. Gellir gwneud cymariaethau â llu o ffilmiau a rhaglenni teledu ieuenctid.  Mae nifer o’r 
myfyrwyr, fel Kenny, Angus ac Evan, yn brwydro i ddarganfod eu lleisiau wrth i’w taith o’r ysgol i’r byd mawr 
agosáu. 

 
Cerddoriaeth 
Mae’r defnydd o gerddoriaeth y cyfnod yn nodwedd hollbwysig o’r ffilm.  Defnyddir cerddoriaeth gynefin ac 
anghynefin i adlewyrchu’r cymeriadau a’u hemosiynau, ac i yrru’r naratif gydol y ffilm.  Mae cerddoriaeth yn 
ganolog i’r plot.  Mae Marc Evans (y cyfarwyddwr) wedi trafod sut y dewiswyd y gerddoriaeth i adlewyrchu 
elfennau o The Tempest . Er na welir perfformiad cyflawn o’r ddrama honno, mae’r ymarferion yn bwysig ar 
gyfer lleoli a gosod yr olygfa a’r cymeriadau. 

 
Sêr 
Yn ôl nifer o adolygiadau mae Minnie Driver yn allweddol i’r ffilm.  Mae’n argyhoeddi yn y rhan, yn “achub y 
ffilm”, ac mewn adolygiadau cymysg, ymddengys mai hi yw’r cymeriad canolog sy’n cynnal y plot.  Mae ei 
pherfformiad fel yr athrawes ddrama danbaid yn ganolog i’r daith a welir yn y ffilm, ac mae ei hangerdd tuag 
at y plant a’r celfyddydau yn gredadwy. 
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Lleoliad 
Saethwyd y ffilm ar leoliad yn ac o amgylch Abertawe a Phort Talbot.  Mae’r ffilm yn cynnig cynrychiolaeth o 
Dde Cymru a Phrydain.  Defnyddir elfennau gwledig a cheir cynrychiolaeth o haf godidog 1976, ond 
defnyddir hefyd elfennau o fywyd y dosbarth gweithiol a bywyd trefol.  

 
Ffilmiau eraill  
Gellir edrych ar nifer o ffilmiau a rhaglenni teledu wrth astudio Hunky Dory:  
Dramâu/comedïau/ ffilmiau i bobl ifanc yn eu harddegau fel: Happy Go Lucky; History Boys; Dead Poets 
Society; Across the Universe; Footloose.   
Ffilmiau a leolwyd yn y 1960au, 1970au a’r 1980au: This Is England; Billy Elliott; The Full Monty; Brassed 
Off; Almost Famous; The Boat that Rocked. 
Sioeau teledu fel:  Glee; Skins; Hollyoaks. 
Gellir defnyddio’r rhain i astudio cynrychiolaeth realistig o’r gorffennol (1970au), a beth sy’n gyffredin rhwng 
Hunky Dory a ffilmiau diweddar eraill a leolwyd yn y gorffennol.   Gellir archwilio confensiynau genre sy’n 
perthyn i ffilmiau “hapus/ysgafn” o Brydain, a sut maent yn gwahaniaethu rhwng y realaeth gymdeithasol a 
bortreadir gan amlaf gan y diwydiant ffilm Prydeinig.  Gellir cymharu sut y mae dosbarth, lle, amser, 
digwyddiadau ac ieuenctid yn cael eu cynrychioli.  Gellir hefyd defnyddio’r ffilm i archwilio ailymddangosiad y 
genre cerddorol, a phoblogrwydd ffilmiau sy’n cyfuno cerddoriaeth gyda phobl ifanc, neu sioeau fel Glee. 
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Dysgu  
Astudio’r Cyfryngau ac Astudiaethau Ffilm 
 

Astudio’r Cyfryngau 
Dadadeiladu’r 
testun 

Elfennau macro’r 
testun 

Y Diwydiant 
 

Y Gynulleidfa 
 

Y defnydd o 
• Sain 
• Goleuo 
• Sinematograffi 
• Golygu 
• Sêr/perfformiadau 
 

Representation of 
• gender 
• the family  
• age 
• the era  
• nation / location, 

culture. 
Narrative  
Genre  
 

• Diwydiant Ffilm 
Prydain 

• Diwydiant Ffilm 
Cymru  

• Cymharu â 
Hollywood 

• Ariannu 
• Lleoliad 
• Genres/naratifau 

nodweddiadol 
• Y defnydd o sêr 

• Y gynulleidfa darged 
• Lleoli cynulleidfa 
• Ymateb cynulleidfa 
• Apêl i gynulleidfa 
• Rhyngweithio a’r 

gynulleidfa 
• Cefnogwyr/edmygwyr 
• Adolygiadau  

 
 

Astudiaethau Ffilm 
Elfennau micro’r 
testun 

Elfennau macro’r testun Y Diwydiant 
 

Y defnydd o 
• Sain 
• Goleuo 
• Sinematograffi 
• Golygu 
• Sêr/perfformiadau 
• Sylwadau’r 

Cynhyrchydd am 
arddull a diwyg y 
ffilm  

• Sylwadau’r 
Cyfarwyddwr am 
ddewisiadau 
cerddorol  

Cynrychiolaeth o 
• Ryw/Cenedl 
• Hunaniaeth Gymreig 
• Hunaniaeth Brydeinig 
• Themâu Prydeinig 
• Strwythurau naratif/themâu sy’n 

gysylltiedig Phrydeindod/ 
technegau storïo/ 
perthnasedd i ddiwylliant Prydain 

• Genre 
 

 

• Cymharu â Hollywood 
• Ariannu 
• Lleoliad 
• Genres/naratifau nodweddiadol 
• Y defnydd o sêr  
• Ymateb, apêl, targedu cynulleidfa 
• Edmygwyr 
• Cynhyrchu 
• Dosbarthu/Marchnata 
• Dangos 
• Llwyddiant: swyddfa docynnau yn 

erbyn llwyddiant beirniadol 
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Dysgu  
Cwricwlwm 
 
Gellir hefyd defnyddio’r ffilm i ddysgu mewn rhannau eraill o’r cwricwlwm: 

 
Elfennau ymarferol gwneud ffilmiau 
Fel rhan o fanyleb Astudiaethau Ffilm, gellir astudio a defnyddio elfennau micro’r ffilm er mwyn dysgu am 
agweddau ymarferol gwneud ffilm.  Byddai hyn hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer cyrsiau galwedigaethol sy’n 
ymwneud â chynhyrchu ffilm.   
Mae’r defnydd o oleuo yn ddiddorol. Cafodd ei drin yn fwriadol yn ystod y cynhyrchu, yn hytrach na’i addasu 
wrth ôl-gynhyrchu.  Mae’r cyfweliad gyda’r cynhyrchydd Jonathon Finn (*) yn amlygu sut y bu i Marc Evans 
ddefnyddio hidlyddion lliw i bylu’r lliw gwyn ac i greu’r golau euraidd sydd mor amlwg mewn nifer o’r 
golygfeydd.  Gellir defnyddio hyn i ddatblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o oleuo ac effeithiau goleuo. 
Gall y myfyrwyr wedyn astudio sut y mae cerddoriaeth yn creu emosiwn, a sut y’i defnyddir gydol y ffilm i 
ddatblygu’r naratif a’r cymeriadau. 

 
Ysgrifennu creadigol, siarad a gwrando 
Gellir defnyddio’r ffilm i archwilio’r cwricwlwm Saesneg Iaith a Llenyddiaeth.  The Tempest yw ffocws y ffilm, 
a dewiswyd y gerddoriaeth i gyd-fynd â’r digwyddiadau yn y ddrama, felly gellir defnyddio’r ffilm i ddatblygu 
dealltwriaeth y myfyrwyr o’r ddrama arbennig honno, a dramâu eraill Shakespeare.  
 

Hanes diweddar 
Gellir defnyddio’r ffilm i drafod datblygiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol y 1970au ac wedyn.  
Mae ynddi gyfeiriadau at ‘skinheads’, Mrs Thatcher, y pyllau glo, cyffuriau a cherddoriaeth y cyfnod. 

 
Hunaniaeth 
Gallai’r rhannau hynny o’r cwricwlwm sy’n ymdrin â syniadau sy’n ymwneud â hunaniaeth bersonol, 
ranbarthol a chenedlaethol ddefnyddio’r ffilm.  Mewn sefyllfa fugeiliol, gellir ei defnyddio i archwilio’r 
problemau sy’n codi yng nghyd-destun dyfod i oed.  
  



Hunky Dory adnodd dysgu © 2015 Ffilm Cymru Wales  8 

Cefndir a chyd-destun 
 

Rhyddhawyd Hunky Dory yn 2011 gan dderbyn adolygiadau cymysg.   
Cyfarwyddwyd y ffilm gan Marc Evans, sy’n adnabyddus am amrediad o gynyrchiadau teledu a ffilmiau fel 
Snow Cake, My Little Eye, a Patagonia.  Mae’r cynhyrchydd Jonathan Finn yn adnabyddus am Billy Elliott.  
Mae’r cyfarwyddwr a’r cynhyrchydd fel ei gilydd yn honni fod y syniad am y ffilm wedi dechrau cyn 
ymddangosiad Glee, ond oherwydd nifer o ymrwymiadau eraill, ariannu a chastio, ni ryddhawyd Hunky Dory 
nes i’r genre yma gael ei sefydlu.   
Mae gan Minnie Driver gysylltiadau â Chymru: ganed ei thad yn Abertawe. Mae’n adnabyddus am ei gwaith 
mewn ffilmiau ac ar y teledu, ac am weithio â cherddoriaeth.  Derbyniodd adolygiadau canmoliaethus am ei 
rhan yn Hunky Dory: “Mae Minnie Driver yn arbennig o dda ac yn achub y ffilm,” a, “Mae Driver yn cynnig 
cyfuniad nodweddiadol o’r ‘savvy’ ac anwyldeb…”  Mae Evans a Finn yn cytuno mai hi oedd y dewis 
delfrydol ar gyfer rhan Vivienne May.   
Daeth nifer o’r cast o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gan gynnwys Aneurin Barnard, Danielle 
Branch a Tom Rhys Harries. 
Rhyddhawyd Hunky Dory gan Universal Pictures yn UDA a gan 20th Century Fox yn fyd-eang. Hon yw’r ffilm 
Brydeinig annibynnol gyntaf i gael ei derbyn gan stiwdio fawr.  Er hyn, $17,000 yn unig a wnaethpwyd yn 
Swyddfa Docynnau UDA. 
Derbyniodd Hunky Dory gyllid gan Asiantaeth Ffilm Cymru (Ffilm Cymru Wales erbyn hyn).  
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Cysylltau ac adnoddau 
 
Cysylltiadau cynhyrchu 
Mae’r cyfweliad gyda’r cynhyrchydd a’r cyfarwyddwr sydd ar y DVD yn cynnwys gwybodaeth ddiddorol 
ychwanegol ar sut y datblygwyd y ffilm. 
www.imdb.com/title/tt1727300/ 
independentfilmcompany.com/films/hunkydory.php 
www.viewlondon.co.uk/cinemas/marc-evans-interview-feature-interview-4400.html 
industry.bfi.org.uk/media/pdf/6/r/Regional_Funding_Fact_sheet_Sep_2008.pdf 
 

Adolygiadau 
www.empireonline.com/interviews/interview.asp?IID=1470 
rantbit.wordpress.com/2013/04/04/hunky-dory-2012/ 
www.guardian.co.uk/film/2012/mar/01/hunky-dory-review 
www.filmjournal.com/filmjournal/content_display/reviews/specialty-
releases/e3if77d045f31f6658703d785f7dbbbbed4 
www.elle.com/news/culture/minnie-driver-hunky-dory-interview 
www.film4.com/reviews/2011/hunky-dory 
www.viff.org/festival/films/f5299-hunky-dory 
 

Adnoddau addysgol 
www.bfi.org.uk/live/video/811 
www.bbfc.co.uk/releases/hunky-dory-2012-0 
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Golygfeydd  
Dilyniant Agoriadol  00:00 

 
 
Agora’r dilyniant gyda’r pennawd “South Wales Summer 1976”.  Mae Miss May yn yr ystafell ymarfer gyda 
nifer o’r myfyrwyr, yn gofyn iddynt feddwl am straeon.  Nid ydynt yn cynnig eu straeon eu hunain, ond yna 
mae “Miss” – fel y mae’r myfyrwyr yn ei galw – yn dweud stori fach wrthynt am ei hieuenctid a’i gobeithion.  
Mae’n amlwg fod ganddi berthynas dda gyda’r myfyrwyr.  Dechreua’r gerddoriaeth anghynefin yr un pryd â 
delweddau’r dilyniant agoriadol.  Mae’r sain gynefin a’r ddeialog yn parhau wrth i’r myfyrwyr awgrymu pa 
sioeau cerdd mae nhw’n eu hoffi.  Â Miss May yn ei blaen i ddweud wrth y myfyrwyr ei bod am gynhyrchu 
sioe “y byddai Shakespeare a David Bowie yn falch ohoni/that Shakespeare and David Bowie would be 
proud of”.  Yn y saethiad nesaf gwelir ffenest yn y tai bach â graffiti arni.  Yna mae’r gynulleidfa’n gweld Miss 
May yn cerdded ar hyd coridor yr ysgol, gyda sain anghynefin, cân ‘Life on Mars’ (David Bowie) yn cael ei 
chanu gan Davey. 

• Sut mae’r dilyniant agoriadol yma’n sefydlu naratif/plot y ffilm? 
• Trafodwch a dewiswch ddamcaniaethau naratif ar gyfer y dilyniant hwn. 
• Sut mae’r dilyniant yn sefydlu’r genre? 
• Cymharwch hi â ffilmiau eraill ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, gan nodi’r tebygrwydd 

rhyngddynt.  A yw’r dilyniant yma’n cymharu â dilyniannau Prydeinig eraill neu ddilyniannau o 
Hollywood? 

• Ystyriwch y defnydd o sain – sut mae hwn yn sefydlu cyfnod a “naws” y ffilm? 
• Beth sy’n amlwg am y goleuo yn y dilyniant? 
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Davey, Angus a’u tad 11:28 
 

 
 
Mae’r olygfa’n dechrau gyda Davey ac Angus yn eistedd yn yr ardd gefn,  gydag Angus yn trwsio’i feic.  Mae 
eu tad yn helpu Angus i newid yr olwyn.  Meddai Angus wrth Davey  “…mae pawb yn meddwl dy fod ti’n 
gadi-ffan/everyone thinks you’re a poof…”. Mae’n amlwg nad yw’n fodlon fod Davey’n cymryd rhan yng 
nghynhyrchiad yr ysgol. Cefnogir hyn ymhellach gan ei dad sy’n chwerthin, a’n gwneud sylw am eu hewythr 
sydd wrth ei fodd yn ymddwyn “yn ddramatig”.   
Mae’r dilyniant byr yma’n rhoi cyfle i drafod perthnasau â rhieni, sut mae gwrywdod yn cael ei gynrychioli, a 
sut mae actorion a pherfformwyr yn cael eu gweld a’u hystyried, yn enwedig yn y cyfnod hwnnw.  Gellir 
gwneud cysylltiadau â ffilmiau eraill fel Billy Elliott: mae’r amgylchiadau’n debyg - mam sy’n absennol a thad 
sy’n arddangos nodweddion cyffredin gwrywdod, gydag un o’r meibion yn cael ei alw’n  “ferchetaidd” 
oherwydd ei ddiddordebau. 

• Sut mae Davey yn cael ei gynrychioli? 
• Sut mae Angus a’u tad yn cael eu cynrychioli? 
• Pa elfennau o’r mise en scene sy’n sefydlu eu dosbarth? 
• Trafodwch y defnydd o iaith.  Gellir defnyddio hyn i blannu Amrywiaeth a Chydraddoldeb yn yr 

ystafell ddosbarth. Trafodwch y gair ‘poof’ ac arwyddocâd negyddol hyn.  Pam y defnyddiwyd hyn 
ym 1976, gan fod y math yma o iaith wedi hen ddyddio? 

Gellir hefyd defnyddio hyn mewn gwersi Saesneg - trafodwch yr iaith a ddefnyddir a sut mae iaith wedi newid 
dros gyfnod o amser. 
Gellir defnyddio’r olygfa i drafod sut mae gwrywdod yn cael ei gynrychioli mewn gwersi Ffilm a’r Cyfryngau, 
ac mewn pynciau fel Cymdeithaseg.  
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Gwers Gymdeithaseg ar ddosbarth 26:32 
 

 
 
Mae Mrs Valentine (yr athrawes Gymdeithaseg) yn trafod ‘dosbarth’ yn y wers.  Mae’r olygfa’n dangos y 
gwahaniaethau rhwng y patrwm dysgu, y cysylltiad â’r myfyrwyr, a’r brwdfrydedd a welir yn y wers, o’u 
cymharu â gwers Miss May.   
Golygfa fer yw hon, ond gellir ei defnyddio i drafod dosbarth a sut y cynrychiolir dosbarth yn y cyfryngau.  
Mewn Astudiaethau Ffilm a’r Cyfryngau dylid canolbwyntio’r drafodaeth ar y graddau mae Prydeindod a 
gwerthoedd Prydeinig yn cael eu cynrychioli. A yw dosbarth yn thema Brydeinig sy’n amlwg mewn ffilmiau 
Prydeinig eraill? A yw hyn yn gwahaniaethu mewn ffilmiau Americanaidd?   
Mewn gwersi fel Cymdeithaseg, gellir defnyddio’r pwnc i ysgogi trafodaeth ar:   

• Sut y byddem yn disgwyl i athrawon ymdrin â dosbarth heddiw 
• oes dosbarthiadau gwahanol yn bodoli yn y gymdeithas Brydeinig heddiw 
• sut mae’r athrawes yn barnu beth yw dosbarth y myfyriwr  
• beth yw dosbarth 
• sut rydym ni’n mesur dosbarth 
• beth sy’n anghywir am hyn.  

Gellir cyfuno’r olygfa hon gyda’r ddelwedd o Kenny fel ‘skinhead’, tŷ Davey, a’r tŷ mae Miss May yn byw 
ynddo, i ofyn i’r myfyrwyr nodi’r arwyddion sy’n dangos beth yw ‘dosbarth’. 
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 “Beth yw natur dynol?” 27:04 
 

 
 
Mae’r olygfa’n dechrau gyda Miss May yn gofyn i’r myfyrwyr “beth yw natur ddynol?”  Codir cwestiynau 
ynglŷn â byw ar yr ymylon, ynglŷn â methu perthyn, cael eich gwrthod gan gyfoedion, a bod angen cariad ar 
bawb.  Mae’r thema o fyw ar yr ymylon yn nodweddiadol o ffilmiau ar gyfer pobl ifanc.   
Mae Kenny’n dadlau gyda myfyriwr arall, yna torrir ar y sefyllfa wrth i Mr Cafferty ofyn a yw popeth yn iawn.  
Mae’r olygfa’n torri i Angus sy’n cael ei fwlio yn yr ystafelloedd newid a Mr Cafferty yn ymyrryd.  Ar y pwynt 
hwn mae cerddoriaeth gynefin yn cychwyn yn yr ystafell ymarfer, gyda Kenny’n canu, “Everybody’s been 
burned” gan The Byrds.  Mae’r olygfa o Kenny’n canu’n parhau nes i’r camera dorri i Davey, Stella ac Evan 
yn cerdded o’r ysgol. 

• Gellir defnyddio’r olygfa i adnabod pa gonfensiynau a ddefnyddir mewn ffilmiau pobl ifanc; 
eiconograffeg, arddull, themâu a mathau o gymeriadau. 

• Gellir dadansoddi’r defnydd o gerddoriaeth gydol yr olygfa, a sut mae sain gynefin yn gosod naws ac 
yn hybu dealltwriaeth y gynulleidfa o Angus a Kenny.  Gellir defnyddio hwn fel y rheswm pam y bu i 
Kenny eillio’i ben er mwyn ymuno â diwylliant y ‘skinhead’, yr un fath a’i frawd.  Gellir archwilio’r 
syniad o’r angen i berthyn, ac o ildio i bwysau cyfoedion. 

• Gellir dadansoddi’r sinematograffi a’r goleuo, a sut mae hyn yn creu ymateb emosiynol yn y 
gynulleidfa.  Sut mae’r olygfa hon yn cael ei hamgodio gan y cynhyrchydd?  Beth mae’r cynhyrchydd 
am i’r gynulleidfa feddwl am Kenny/Angus/Miss May? 

Gellir hefyd defnyddio’r olygfa i archwilio’r cysylltiadau sy’n bodoli rhwng The Tempest a’r ffilm.  Os ydych yn 
astudio The Tempest mewn gwersi Llenyddiaeth Saesneg, gellir trafod e.e. ble y defnyddir y gân.  Pam 
fyddai’r cymeriad yma’n canu’r gân hon?  A yw’r cymeriad yn cael ei gamddeall?  Beth ddylai ddigwydd i’r 
cymeriadau, ac a ellir gwella’r sefyllfa? 
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Don’t Talk (Put your head on my shoulder) 42:00 
 

 
 
Mae’r olygfa’n dechrau gyda Davey yn y siop sglodion.  Gwêl Stella a Marvin.  Mae’r ymarferion yn dechrau 
ac mae Stella’n hwyr.  Mae Miss May a Davey’n canu Don’t Talk (Put your head on my shoulder) gan The 
Beach Boys, ac mae’n amlwg bod rhyw gysylltiad arbennig rhyngddynt.  Mae Davey wedi ei swyno ganddi.  
Mae’r Prifathro’n cyrraedd i chwarae ei ran ef yn y ddrama, ac yn torri ar yr eiliad.  Mae Stella hefyd yn 
cyrraedd.  Mae’r olygfa’n parhau gyda Stella a Davey’n canu.  Mae Davey’n amlwg yn flin gyda hi ac yn y 
diwedd mae’n gadael.  Â Miss May ar ei ôl ac mae’n trafod ‘cariad’ gydag ef. 

• Gellir defnyddio’r olygfa hon i drafod technegau naratif a sut mae’r olygfa hon yn newid cyfeiriad y 
plot. 

• Trafodaeth ar genre: sut mae’r thema hon yn nodweddiadol, pynciau fel cariad nas cydnabyddir, 
cyfeillgarwch, goresgyn rhwystrau, ing ieuenctid. 

• Gellir astudio’r defnydd o sain: sut gellir gweld fod y sain gynefin yma’n rhagfynegi teimladau Davey 
am Miss May. 

• Gellir cysylltu hwn i astudio Saesneg/ Shakespeare fel un o’r themâu sy’n gyffredin iawn i nifer o’i 
ddramâu – gall y myfyrwyr ymchwilio i ba ddramâu sy’n defnyddio naratif tebyg. 

Trafod rôl yr athro, gan gymharu’r newidiadau sydd wedi digwydd rhwng ymddygiad Miss May ac ymddygiad 
athrawon heddiw – gellir cysylltu hyn ag astudio hanes diweddar a sut mae agweddau a gwerthoedd wedi 
newid.
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The Man Who Sold the World 56:30 
 

 
 
Mae’r olygfa’n dechrau gydag Evan yn cyfaddef wrth Dena ei fod yn meddwl ei fod yn hoyw.  Ef sy’n arwain 
cân The Man Who Sold the World, David Bowie.  Mae’r holl gast yn cymryd rhan, gyda’r Prifathro yn ganolog 
i’r canu a’r dawnsio. Mae Miss May yn arwain y cast mewn dawns o amgylch y neuadd. 
Mae’r olygfa hon yn arbennig o ddefnyddiol i ddadadeiladu sinematograffi, sain, goleuo a’r mise en scene. 
Mae naws yr olygfa hon yn hollbwysig i’r naws cyffredinol, sy’n newid yn y ffilm.  Mae Miss May wedi llwyddo 
i sicrhau cefnogaeth y Prifathro, gan ei fod ef yn cael chwarae rhan yn y ddrama. Er nad yw rhai o’r athrawon 
eraill yn fodlon, ymddengys fod y ddrama’n mynd yn ei blaen, mae’r myfyrwyr yn closio at ei gilydd, gan 
drafod eu teimladau’n agored a gan feithrin ymddiriedaeth ym mysg ei gilydd.  Yr olygfa yma sy’n cynnig  y 
cyd-destun i hyn.  Mae hefyd yn allweddol yng nghyd-destun perfformiad.  Yn y cyfweliad gyda Marc Evans, 
amlygir y ffaith na gafodd y coreograffi ei ymarfer, ond yn hytrach ei arwain gan Minnie Driver.  Mae hyn yn 
ysgogi trafodaethau amdani hi fel seren, a hefyd am ei phrofiad, ei chefndir a’i gallu i ysgwyddo ffilm fel hon 
yn sgil ei diddordebau cerddorol.  Mae’n rhoi cyfle i archwilio perfformiad oddi mewn i’r ddrama ac oddi 
mewn i’r olygfa. 
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Dechrau’r ddrama: 1:26:00 
 

 
 
Dyma’r olygfa ble mae’r ddrama’n dechrau y tu allan.  Mae Miss May yn gwylio wrth i aelodau’r cast baratoi 
ar gyfer y ddrama.  Mae cerddoriaeth gynefin yn dechrau, gyda’r gynulleidfa’n gwylio’n eiddgar.  Mae Davey 
a Stella’n dechrau perfformio Life on Mars, David Bowie.  Mae Miss May cefn llwyfan yn cyfarwyddo’r criw.  
Mae coeden yn ganolog i’r chwarae.  Mae’r gynulleidfa’n cymeradwyo, gan gynnwys yr athrawon rheiny nad 
oeddynt yn gefnogol i’r ddrama.  Daw Evan ar y llwyfan, gyda Kenny’n adrodd ei linellau.  Mae Kenny’n canu 
Sea Breezes gan Siouxsie and the Banshees.  Yn ystod dilyniant gerddorfaol hir, mae’r golygu’n torri rhwng 
y ddrama ac Angus yn dychwelyd adref. 
Gellir defnyddio’r dilyniant yma i drafod: 

• Dadansoddi’r defnydd o olygu gydol y dilyniant. 
• Y defnydd o gerddoriaeth, a sut mae’n creu emosiwn/tensiwn. 
• Confensiynau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc - y grŵp yn dod yn ôl at ei gilydd yn gytûn, y mab yn 

dychwelyd adref at ei dad, mae’r sefyllfa’n un o harmoni unwaith eto ac mae popeth yn dda.   
• Sut mae plentyndod, diniweidrwydd a dyfod i oed yn cael eu cynrychioli. 
• The Tempest a ble yn ystod y ddrama fyddai’r olygfa hon yn digwydd.  Sut y gellir chwarae hon yn 

wahanol?  Gall y myfyrwyr feddwl am ganeuon mwy cyfoes fyddai’n addas i’r olygfa hon? 
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It’s a Living Thing 1:34:50 
 

 
Mae’r olygfa’n dechrau gyda Davey’n canu It’s a Living Thing gan ELO.  Mae gweddill y cast yn ymuno. 
Dyma ddiwedd y ddrama.  Mae’r olygfa’n nodweddiadol o nifer o ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, gan ddirwyn 
nifer o’r llinellau storïol i ben. Mae pob un o’r myfyrwyr yn y ffilm yn gyfeillion unwaith eto.  Mae dwyster i’r 
geiriau, ac fe’u defnyddir yn drosiadol i ddangos colli diniweidrwydd ar y daith tuag at fod yn oedolyn, y mae 
diwedd yr haf yn arwydd ohono.  Yn yr olygfa gwelir Miss May yn gadael y ddrama.  Mae’n debyg i rai o 
ffilmiau Hollywood ble mae’r athro wedi cyflawni ei fwriad ac yn gadael y myfyrwyr i fwynhau’r llwyddiant.  
Rhaid gwylio’r dilyniant yn ystod y credydau ble mae’r gynulleidfa’n cael gwybod beth mae’r myfyrwyr a Miss 
May yn ei wneud erbyn hyn. 

• Trafodaeth ar y trosiadau geir mewn ffilmiau i bobl ifanc.  Cymharu â’r penderfyniadau geir mewn 
ffilmiau eraill i bobl ifanc.  Cymharu â ffilmiau o Hollywood - beth yw’r tebygrwydd rhyngddynt â 
Hunky Dory. Beth yw’r rhesymau?  A yw hyn yn golygu fod y ffilm yn llai boddhaol fel ffilm Brydeinig? 

• Trafodaeth ar sut y mae’r naratif, y defnydd o ddelweddau, a’r testun yn dweud wrth y gynulleidfa 
beth yw hynt a helynt y myfyrwyr yn y dyfodol, gan awgrymu fod hon yn stori wir.  Beth yw effaith hyn 
ar y naratif?  A ydyw’n tynnu sylw’r gynulleidfa oddi wrth y ffaith mai stori ffuglen yw hon?  Pam 
benderfynodd y cyfarwyddwr wneud hyn? 

• Y defnydd o sinematograffi gydol y dilyniant.  Y fframio a’r cyfansoddiadau:  gydol y ffilm mae Miss 
May i’w gweld yn aml yng nghwmni’r myfyrwyr, ond yn yr olygfa hon mae ar ei phen ei hun, ac ar y 
‘tu allan’.  Gellir cymharu’r olygfa hon â’r olygfa gynharach pan mae Evan yn canu The Man who 
sold the world.  A yw hon yn ei gosod yn safle’r ‘dieithryn’?  
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Cynllun gwers  
Hunky Dory a chynrychiolaeth 
 
Gellir trafod y pwnc yma yn ystod sawl gwers mewn wythnos, gan ei fod yn berthnasol i fanyleb Ffilm UG a 
manyleb y Cyfryngau AU ac U2.   
NOD: trafod cynrychiolaeth yn Hunky Dory, adnabod y deunydd o stereoteipiau, cymharu sut mae Hunky 
Dory yn cynrychioli grwpiau cymdeithasol â sut cânt eu cynrychioli yn y cyfryngau eraill. 
Gallai hyn ganolbwyntio ar sut mae’r canlynol yn cael eu cynrychioli:  rhyw/cenedl, ieuenctid, Cymru, 
Prydain, dosbarth, teulu, themâu sy’n ddiwylliannol benodol. 
Mae golygfeydd fel yr olygfa gyntaf yn nhŷ Miss May, a phan fod Davey’n ymweld â’i chartref, yn cynnig 
cynrychiolaeth o Gymru wledig. 
Gellir trafod cynrychiolaeth rhyw/cenedl a rhywioldeb drwy ddefnyddio’r golygfeydd gyda Davey, Angus, a’u 
tad wrth iddynt drafod perfformio yn y ddrama, a phan fo Evan yn cydnabod wrth Dean ei fod yn meddwl ei 
fod yn hoyw.   
Mae ieuenctid yn cael ei gynrychioli gydol y ffilm, a gellir defnyddio nifer o olygfeydd i archwilio hyn.  Gellir 
cymharu sut mae ieuenctid yn cael ei gynrychioli yn Hunky Dory gyda’r cynrychiolaethau eraill geir mewn 
cyfryngau gwahanol fel ar raglenni teledu, yn y papurau newydd neu mewn cylchgronau. 
Gellir defnyddio’r olygfa yn y dosbarth Cymdeithaseg i ysgogi trafodaethau am ddosbarth, a’r arwyddion a 
gysylltir â’r dosbarth gweithiol a’r dosbarth canol. 
Mae’r naratif yn ymdrin â nifer o themâu. Gallai’r myfyrwyr drafod i ba raddau mae themâu Prydeinig yn cael 
eu trin yn naratif y ffilm.  Byddai modd iddynt adnabod  themâu ‘cyffredinol’, fyddai’n apelio at 
gynulleidfaoedd rhyngwladol, a themâu sy’n ymwneud â diwylliannau penodol, sy’n canolbwyntio’n arbennig 
ar faterion Prydeinig. 
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Cynllun gwers  
Hunky Dory a phwysigrwydd sêr 
 
Gellir defnyddio’r ffilm i archwilio pwysigrwydd sêr i’r diwydiant ffilm.  Byddai hyn yn addas ar gyfer 
Astudiaethau Ffilm UG ac Astudio’r Cyfryngau AU (Y Diwydiant Ffilm).  
Gallai adnoddau ar gyfer y wers gynnwys:   

• Cyfweliad gyda Minnie Driver, o’r ‘DVD extras’ 
• Adolygiad: www.viff.org/festival/films/f5299-hunky-dory 

NOD: y myfyrwyr i ddeall pam fod sêr yn bwysig i ffilmiau.  Y gwahaniaeth rhwng ffilmiau Hollywood a 
ffilmiau o Brydain, a’r defnydd o sêr.  Pa ffactorau eraill sy’n bwysig i lwyddiant y ffilm.  Trafod beth yw 
cyfraniad sêr i ffilmiau, a sut all hyn fod wedi cyfrannu at y marchnata, yr adolygiadau a’r profiad o wylio 
Hunky Dory. 
Gellir seilio hwn ar batrwm yr adran ar Gynhyrchwyr a Chynulleidfaoedd geir yn yr arholiad Ffilm UG - ble 
mae gan y myfyrwyr fynediad at adnoddau, gan drafod pwysigrwydd sêr. 

• Cyflwynwch y syniad o sêr 
• Nodwch rai o sêr Hollywood a’u cyfraniad i ffilmiau 
• Sut y defnyddir sêr gan y cwmnïau cynhyrchu i farchnata ffilmiau 
• Y gwahaniaeth rhwng ffilmiau o Hollywood a ffilmiau o Brydain wrth ddefnyddio sêr 
• Adnabod sêr Prydeinig 
• Trafodwch sut mae Minnie Driver yn help i farchnata Hunky Dory.   
• Beth yw’r tebygrwydd rhwng Hunky Dory a ffilmiau Prydeinig eraill sy’n defnyddio sêr? 

Gallai’r wers hon gyfrannu at nifer o wersi drwy ddefnyddio astudiaethau achos gwahanol.  Mae 
cysylltiadau’n bodoli rhwng ffilmiau Prydeinig a sêr teledu, sy’n rhoi cyfle i drafod y gwahaniaethau rhwng y 
diwydiant ffilm yn Hollywood ac ym Mhrydain, a’r berthynas rhwng y diwydiant teledu a ffilm ym Mhrydain.  

• Sut y defnyddir sêr gan y diwydiant ffilm 
• Persona’r sêr 
• Y defnydd o dalent newydd ar gyfer nifer o gast Hunky Dory. 
 

 


