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They are not yet maddened enough, they are not yet
unleashed enough, one against the other, and the more
furious they are and the more enraged, the closer and the
more intimate they become… Cafodd y geiriau rhain eu
sgwennu gan Antonin Artaud ynghanol cyfnod o
ddatgymalu a chreadigrwydd ffrwydrol, wrth iddo dreulio’i
ddyddiau cythryblus yn ystyried marwolaeth Duw,
cyfyngiadau iaith, a diwedd y byd, mewn maniffestos a
llythyrau niferus i’w gymdeithion. Byddai’n treulio’r naw
mlynedd a ddilynodd, gan gynnwys yr Ail Ryfel Byd i gyd,
mewn gwallgofdai.

Mewn fideo byr, gosoda’r artist Karolina Urbaniak eiriau
Artaud yn erbyn delweddau o donnau’n crasio’n dreisgar;
gallwn fod yn unrhyw le, a hefyd nunlle. Mae darn
Urbaniak yn hepgor unrhyw gyd-destun i’r geiriau — beth
sy’n gyrru eu, o beth mae’n dyheu am ryddhad, ayyb — tu
hwnt i’r delweddau rhain. Ond rhywsut mae chwâl y
tonnau’n datgan grym difrifol geiriau Artaud mwy na gall
unrhyw fanylion. Dwi’n sefyll, yn gwylio, ac mae amser yn
chwalu.



/

Hanner awr ynghynt. Mae’r hen ddyn wedi bod yn sefyll
yno’n stond am amser hir. Mae’r ddau ddyn mewn toiledau
cyhoeddus, tua amser cinio. Dydy eu hysgwyddau, yr unig
rannau o’u cyrff sy’n gwynebu ei gilydd, ddim cweit yn
cyffwrdd, ond mae ysgwydd dde’r hen ddyn yn syllu i lawr
ar un chwith y bachgen. Mae’r hen ddyn yn troi at wyneb yr
un iau cyn i hwnnw zipio fyny, golchi ei ddwylo, a gadael.
Gan mai cyfarfyddiad ffuglennol dwi’n disgrifio fan hyn —
toiledau cyhoeddus ffuglennol, oriel ffuglennol, tre
ffuglennol — ni allaf ddweud sut mae ystumiau’r hen ddyn
yn cael eu derbyn heblaw bod y bachgen wedi zipio fyny a
gadael. Beth bynnag, mae’r ymdeimlad bod amser yn arafu,
yn hongian yn yr aer gydag un eiliad yn toddi i’r nesaf, yn
hollbresennol. Ailadroddaf: ni ddigwyddodd hyn. Dwi ond
yn ei sgwennu i lawr.

/

Ydy, mae popeth yn colapsio. Rydym yn gwybod hyn os
gwyddwn ddim byd arall. Colaps iaith sy’n eich taro fwy na
dim arall yn y stafell fach hon, wrth i annigonolrwydd iaith
i gwrdd â’r dasg o gyfathrebu’r holl bopeth mae gofyn
iddo’i wneud, druan, gael ei amlygu. Ond yma hefyd, yn yr
amhosibilrwydd hwnnw, mae awgrymiadau o ffyrdd
newydd o ymafael â’r anymafaeladwy tu hwnt i
ddarlleniadau llinol o hanes a’r ffordd mae’n cael ei
gyfathrebu yn y gair ysgrifenedig.

Mae treulio amser tu fewn Anathemata yn golygu treulio
amser yn cal y fath gysylltiadau paradocsaidd yn
mewn/ffrwydro o’ch blaen, o’ch cwmpas, yn diferu mewn
i’ch llif gwaed. Dyma ofod sâff ar gyfer gwyriadau
di-ddiwedd o gwmpas ymdriniaethau o’r dibyn o bynciau



sy’n cynnwys iaith, trais, agosatrwydd, hanes, a’u
heithafion, mor ddwys a llawn camgyfeiriadau a llawysgrif
hynafol. Yn uno’r cyfan mae archwiliad o’r Epic — fel
syniad, fel strategaeth, fel set o gwestiynau — yn
ngweithiau cynulliad o arbrofwyr dylanwadol o oes
Moderniaeth i’n moment gyfoes aneglur. Mae’r
arddangosfa’n olrhain llinachau troellog o’r Anathemata (ac
felly’r hanesion helaeth o fytholeg a chanonau llenyddol y
mae cerdd hir David Jones ei hun yn eu hymgyrffori) fyny
at grwp o artistiaid gweledol sy’n gweithio heddiw gyda
syniadau a chyfeiriadau cydseiniol.

Mae’r mementos, effemera a dogfennau a gasglir yma —
sy’n cwmpasu daearyddiaethau gwahanol yn ogystal a
chyfnodau amrywiol o’r ganrif ddiwethaf — yn adeiladu
astudiaeth guradurol bryfoclyd o iaith sy’n eich herio i’w
dreiddio, i fynd yn agos ato a phrocio’i du-fewns a’i
du-allans a’i amhosibilrwydds. Ymhobman, mae geiriau a
delweddau ac arteffacts yn colapsio mewn i’w gilydd, yn
gwrthdaro, yn toddi. Beth the fuck gall iaith ei gyflawni yw
cri’r arddangosfa, wedi’i floeddio gyda grym
byd-hanesyddol a’i sibrwd yn swynol yn eich clust i gyd ar
unwaith.

/

Mewn misoedd diweddar dwi wedi sylwi ar fy nhueddiad i
orddefnyddio rhai berfau Saesneg yn obsesiynol am gyfnod,
cyn blino arnynt a’u taflu i ffwrdd, nid â chywilydd yn
union ond rhywbeth sydd ddim rhy anhebyg iddo. Mae’r
ffaith bod gan y broses hon lawer yn gyffredin â’r broses o
golli diddordeb mewn cariad — hyd yn oed cariad-falle neu
dros dro — yn amlwg: mewn ffordd mae hynny wedi dod,
yn ei ffordd ei hun, yn obsesiwn gyfatebol.



Roedd narrativise yn un o’r geiriau am ychydig, yn ystod fy
mywyd blaenorol fel myfyriwr Ffilm. Collapse yw’r beau
presennol. Mae fy magwraeth a'm teyrngarwch gwleidyddol
yn dweud wrthyf y dylwn i gasau'r Saesneg, chael dim
defnydd i’r iaith o gwbwl tu hwnt i’r defnyddiau mae
bywyd mewn gwladwriaeth hwyr-gyfalafol Brydeinig yn fy
ngorfodi i gael. Ond mewn gwirionedd mae wedi rhoi llety i
rai o ngharwriaethau poethaf, mwyaf cofiadwy.

/

Dwi’n cofio dysgu, mewn dosbarthiadau TGAU drama, am
wallgofrwydd Antonin Artaud fel elfen o’i waith a’i
ddylanwad oedd yn annatod o’i athrylith. Beth dwi ddim yn
cofio yw’r cysylltiad rhwng y ddau begwn hwn,
gwallgofrwydd ac athrylith, sydd mor or-gyfarwydd nes ein
bod bron yn ei gymryd yn ganiataol, yn cael ei
broblemateiddio na’i archwilio mewn llawer o ddyfnder. Ni
gyflwynir Artaud fel cynhyrchydd mytholegau newydd, fel
person (corff, anadlwr) cymleth yn bodoli mewn cyfnod o
drychineb parhaol, ond fel cerbyd ar gyfer naratif
hanesyddol hawdd ei llyncu. Yma yn Anathemata, mae ei
ddatganiadau apocalyptaidd yn cael gofod i anadlu, yn ran o
gontinwwm o ymdriniaethau avant-garde gyda’r
cwestiynau bywyd/marwolaeth mwyaf elfennol. Wedi’i
phrojectio ar wal nesaf at bortreadau o Artaud a chopïau
prin o’i lythyrau enwog mae darn newydd gan James
Richards, cyfosodiad sy’n amlygu presenoldeb themâu o
ddatgysylltiad a naratifeiddio yng ngwaith y ddau artist.
Mae grym i’r delweddau x-ray rhain o wrthrychau sy’n
farddonol, yn fytholegol, yn colapsio’r gwrthrychau a’r
technoleg a ddefnyddiwyd i’w llunio a’r stafell fach lle
maen nhw’n fy nghyrraedd i.

Mae storïo a thrais bygythiol hefyd yn hollbresennol yn yr
adfeilion o gynyrchiadau gwreiddiol Sarah Kane a



gynhwysir yn yr arddangosfa, gan fy nhynnu ‘nol at oes fy
ngeni. I Sarah Kane, roedd i bêl-droed rym mytholegol, ei
chwaraewyr yn cystadlu am berchnogaeth o’r haul. Mae
fideo diraddiol o gêm Manchester United, o tua’r un cyfnod
a dramâu enwocaf Kane, yn ymddangos yn yr arddangosfa
hefyd, fel epilog o fath. Mae’n goda awgrymog, gan glymu
at ei gilydd ymdriniaeth Anathemata o’r berthynas rhwng y
theatrig, y cysefin a’r erotig.

Dyma hanes i gyd, a dim-bydedd, os hoffet ti. Dyma
arddangosfa sy’n cyfleu theatr yr oes bresennol, wedi
chwythu fyny a’i arddangos ar ei fwyaf anghenfilaidd ac, ie,
ie, hanesyddol. Mae naws fwystfilaidd i’w theimlo i gyd
dros Anathemata, yn yr holl ffyrdd amrywiol mae’n
ymwneud â pha mor amhosib ydyw i ymafael â gwrthdaro,
o’r hynafol i’r cyfoes.

Ond mae’n arddangosfa lle mae yna hefyd ofod i gwestiynu
sut mae canfod a chynnal tynerwch, fel rheidrwydd moesol,
wrth wynebu terfysg anorchfygol. Felly caiff Pierre
Guyotat, awdur a wnaeth mwy na mwy neu lai unrhyw un
arall i wthio iaith i’w eithafion mwyaf cysefin (wedi ei
ddylanwadu gan yr hyn dystiodd fel myfyriwr Ffrengig yn y
Chwyldro Algeriaidd), ei gynrychioli yma gan gyfres o
hunan-bortreadau noeth. Maent yn anhyfryd, yn wahoddgar
hefyd, yn lyfrau agored ymhlith llawer o rai eraill, fel eu
bod yn crio atom, Nage’r corff wedi’r cyfan sy’n crio,
sgrechian, sgwennu.

Yma, (ymhobman,), uniongyrchedd y presennol yw’r pwnc
a’r arogl yn yr aer: bod yn fyw, byw, bod yma, bod nawr,
tystio.

/



Tu fewn Anathemata, daw fy awch fel myfyriwr
chweched-dosbarth ym Mhenweddig i sgwennu prosiect am
gerdd David Jones — cerdd doeddwn i heb ddarllen ar y
pryd, a dwi dal heb yn llawn — yn llifo ‘nol. Dwi’n ceisio
cofio beth a’m swynodd am y peth estron ac anhreiddiadwy
hwn a oedd yn teimlo, rhywsut, fel ei fod yn perthyn i fi. Y
math o syniad chwerthinllyd mae’n siwr bod rhaid i ti fod
yn un-deg-chwech i’w gredu. Cefais fy hudo gan syniad y
peth, hynny yw, y cysylltiadau a daflwyd fyny gan beth
bynnag oeddwn i wedi ei ddarllen yn disgrifio’r gerdd.
Gwelaf nawr wrth gwrs mai estroniaeth an
anhreiddiadwyedd y peth oedd yn union beth swynodd fy
nychymyg ifanc.

Y cyfarfyddiad ffuglennol hwnnw, yr hen ddyn ffuglennol
a’i edrychiad wnaeth ddal un y bachgen am eiliad sydyn,
hir: sut y gwnaeth siwrne un eiliad i’r un nesaf i deimlo’n
gwbwl ddi-ystyr, yn ffuglennol, hyd yn oed.

Mae waliau’r arddangosfa’n diferu â bygythiad parhaus
rhyddhad — rhywbeth — mewn i’r byd. Mae Epic yn
colapsio ymhobman, yn holl-weledig. Does dim byd, wedi’r
cyfan, ond y presennol.


