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Mike Murray 
Assembled at Home / Cydosod yn y Cartref 
 
Bydd Mike Murray yn cyflwyno gwaith newydd ar bapur yn GMP o 
12/08. Yn Cydosod yn y Cartref, cyflwyna gyfres o ddyfrlliwiau sydd 
yn adwaith i’r broses greadigol a ddefnyddia dechnegau 
‘Cymdeithasiad Rhydd’. Mae’n arwain ni i ystyried sut yr ydym yn 
diffinio ac yn cyd-gysylltu syniadau am hunan- ymwybyddiaeth a 
nodweddion cymeriad trwy gasglu ynghyd gwrthrychau a all 

ymddangos yn hollol ar hap. Mae ein perthynas gyda gwrthrychau 
wedi ei gysylltu trwy’r broses o ddefnyddio, atgof cysylltiol a chwaeth 
bersonol. Mae’n annhebygol fod y person sydd yn casglu’r rhain yn 



ymwybodol o’r rhesymau dros y dewis gan fe’i ystyrir yn awtomatig a 
thu hwnt i ddealltwriaeth ymwybodol. Mae’r delweddau y mae yn eu 
paentio yn ymddangos fel nad ydynt yn rhan o’u hamgylchedd - mae’r 
lleoliad sydd yn rhoi ystyr i’w pwrpas wedi ei dynnu oddi yno. Mae 
yma ddeialog yn yr isymwybod  rhwng gwrthrychau mud a f’ein 
gwahoddir i ystyried gwerthoedd y pethau sydd o’n cwmpas bob 
dydd.  Mae gwaith Mike Murray yn ymchwilio syniadau a phrosesau 
Swrealaeth; dylanwad yr isymwybod ar ein gweithredoedd a be sydd 
o dan yr wyneb tenau a elwir yn realiti. Mae’r gwaith yn cyflwyno ffurf 
ar hiwmor tywyll sydd yn wahanol iawn i broses ysgafn a chywrain y 
dyfrlliw. 

 
Ar wahanol adegau yn ystod yr arddangosfa bydd Mike Murray yn 
treulio amser yn yr oriel er mwyn gallu ymateb yn uniongyrchol i’r 
llyfr ar adeiladu dodrefn sydd wedi rhoi’r teitl i’r arddangosfa. Bydd yn 
ychwanegu delweddau newydd i’r diagramau sydd wedi eu 
printio.Bydd rhain wedyn yn rhoi cyfeiriad newydd i ystyr gwreiddiol y 
diagramau.   
 



Ar gyfer Cydosod yn y Cartref, bu Mike Murray yn gweithio gyda Nigel 
Bowles o Printhaus ar ddau argraffiad print a fydd ar werth.  Bydd 
arian y gwerthiant yn mynd at gefnogi’r artist a rhaglen GMP i’r 
dyfodol. Mae’r argraffiad hwn yr ail mewn cyfres sydd yn cyd-fynd â’r 
rhaglen arddangos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mae Goat Major Projects yn fenter ddim am elw a arweinir gan artistiaid. 
www.goatmajorprojects.com. 

 


