
Ballad of A 
White Cow (PG)
Cyfarwyddwyr: Maryam 
Moghadam, Behtash Sanaeeha

Mae’r astudiaeth gymeriad 
dawel ysgubol hon sy’n 
seiliedig ar wydnwch un fenyw 
yn wyneb anghyfiawnder, 
wedi’i pherfformio’n rymus 
ac wedi’i gosod ynghyd yn 
fanwl gywir o’i saethiad 
agoriadol gafaelgar, hyd at 
ei diweddglo tyngedfennol.

Aya (PG)
Cyfarwyddwr:  
Simon Coulibaly Gillard

Mae’r afieithus Aya yn byw 
am y dydd, bywyd arferol 
merch yn ei harddegau mewn 
sawl ffordd. Ond am y ffaith 
bod yr ynys y mae’n byw arni 
yn diflannu o dan y môr. 
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Cinema  
Sabaya (PG)
Cyfarwyddwr: Orit Fokus Rotem

Gyda’i hymdriniaeth ysgafn, 
ei chymeriadau cain a’i 
pherfformiadau rhagorol 
mae’r ffilm dyner hon yn 
archwilio bywydau grŵp 
o fenywod a’r hyn sydd 
ganddynt yn gyffredin er 
gwaethaf eu gwahaniaethau 
ymddangosiadol.

Liborio (15)   
Cyfarwyddwr:  
Nino Martínez Sosa

Adroddir y stori syfrdanol 
hon am alltud gwerinol, sydd 
bellach wedi troi’n broffwyd, 
mewn arddull weledigaethol 
gan greu synnwyr o 
ryfeddod wrth iddi eich 
trochi yng nghoedwigoedd 
iraidd dilychwin a hardd 
Eden yn Liborio.

Stop-Zemlia (15)    
Cyfarwyddwr: Kateryna Gornostai

Stori finiog, sympathetig 
o hunanddarganfod wedi’i 
gosod ymhlith grŵp o bobl 
ifanc yn eu harddegau yn yr 
Wcrain gyfoes. Ddeniadol, yn 
hynaws ac yn argyhoeddiadol. 
Mae’r ffilm yn ddeniadol, yn 
hynaws ac yn argyhoeddiadol, 
ac mewn modd celfydd 
mae’n cynnwys cyfweliadau 
â’r actorion ifanc.
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Listen Before 
You Sing (U)
Cyfarwyddwr: Chih Lin Yang

Gwylio difyr a llawen i’r teulu 
cyfan; Mae ymdrechion pobl 
Bunun Taiwan i gadw eu 
hunaniaeth a’u diwylliant 
hynafol yn cael eu bygwth 
pan fydd ysgol y pentref 
yn wynebu cael ei chau. 

 Premier ar-lein y DU

Mae GŴyl Ffilm WOW 
yn ôl ac yn dathlu 
21 mlynedd o rannu’r 
ffilmiau gorau oll o 
sinema’r byd syfrdanol. 
Credwn fod ‘Bach yn Brydferth’, ac felly 
gallwn sicrhau bod pob un o’n ffilmiau yn 
werth eu gwylio. 

Rydyn ni eisiau i bawb allu mwynhau 
ein gŵyl hyfryd, felly rydyn ni am i 
chi ‘Talu fel y Gallwch’ am eich tocyn 
– gweler ein Canllaw WOW am ragor 
o wybodaeth. Ac os gallwch chi ei 
fforddio, rhowch mor hael ag y gallwch 
chi. Bydd eich rhodd yn golygu y gallwn 
redeg ein gŵyl eto’r flwyddyn nesaf. 

21 mlynedd, 21 ffilm, 21 stori i’w 
darganfod a’u rhannu gyda’ch 
ffrindiau a’ch teulu gartref.
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King Car (15)
Cyfarwyddwr: Renata Pinheiro

Mae’r ffilm ffuglen wyddonol 
ffynci hon o Frasil, sy’n dwyn 
i gof TITANE a Cronenberg, 
yn dod â hiwmor coeglyd 
i berthynas dyn â’r car. 

Our Memory 
Belongs To Us (15)    
Cyfarwyddwyr: Rami Farah,  
Signe Byrge Sørensen 

10 mlynedd ar ôl dechrau’r 
chwyldro yn Syria, mae tri 
ymgyrchwr sydd wedi’u 
halltudio yn aduno… iddyn 
nhw, erys y cwestiwn 
tragwyddol: Sut ydych 
chi’n goroesi? Trwy gofio 
neu drwy anghofio? 

Under 
Construction (15)
Cyfarwyddwr: Rubaiyat Hossein

MADE IN BANGLADESH 
director Rubaiyat Hossein 
paints a vibrant portrait of 
a woman whose life – like 
Dhaka, the city she lives in – 
is still under construction.
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Zalava (15)
Cyfarwyddwr: Arsalan Amiri

Caiff Masoud, swyddog y 
fyddin amheus, ei anfon i 
ymchwilio i adroddiadau 
o feddiant demonig mewn 
pentref mynyddig anghysbell. 
Yno mae’n cyhuddo’r 
pentrefwyr o fod yn ffyliaid ac 
yn arestio’r bwriwr cythreuliaid 
am fod yn dwyllwr. 

Karmalink (PG)   
Cyfarwyddwr: Jake Watchtel

Mae Leng, 13 oed, cael 
cymorth ei ffrind i’w helpu 
i ddod o hyd i Fwdha 
aur a gafodd ei ddwyn 
ac sy’n ymddangos yn 
ei freuddwydion. Mae 
bywydau yn y gorffennol a 
breuddwydion y dyfodol yn 
gwrthdaro yn y ffilm ddirgel 
ffuglen wyddonol ffres.

Zahori (PG)   
Cyfarwyddwr: Mari Alessandrini

Mae bywyd yn anialwch 
Patagonia yn galed. Ar 
gyfeiliorn mewn diwylliant 
tramor mae Mora, 13 oed, yn 
benderfynol o ddod yn guacha.

When A Farm 
Goes Aflame (15)
Cyfarwyddwr:  
Jide Tom Akinleminu

Trwy fideos cartref, llythyrau 
a chyfweliadau mae Jide 
yn adrodd stori aml-
haenog lle mae amrywiaeth 
eang o syniadau am 
gariad, perthnasoedd a 
hunaniaeth yn gwrthdaro.

 

Reflection:  
A Walk With 
Water (U)    
Cyfarwyddwr: Emmett Brennan

Mae’r ffilm hynod ddiddorol 
hon sydd wedi’i saethu’n 
gelfydd yn mynd ati i blymio’n 
ddwfn i’n perthynas ag adnodd 
mwyaf gwerthfawr y Ddaear. 
Gweledigaeth ysbrydoledig o 
sut y gallwn fyw ein bywydau 
o gwmpas dŵr mewn 
ffordd radical wahanol.

Tailor (PG)
Cyfarwyddwr:  
Sonia Liza Kenterman

Comedi chwerwfelys am 
ddyn sy’n darganfod ei wir 
hunan yn hwyr mewn bywyd. 
Yn ddathliad o wead, lliw a’r 
ffabrigau gorau, gyda aruthrol 
pherfformiad canolog aruthrol 
(dychmygwch Jacques 
Tati yn cwrdd â PRISCILLA 
QUEEN OF THE DESERT).

18kHz (15) 
Cyfarwyddwr: Farkhat Sharipov

Y ffilm fywiog, ginetig 
hon gyda pherfformiadau 
grymus a defnydd clyfar o 
freuddwydion a dilyniannau 
ffantasi, yw angst ieuenctid 
ar ei fwyaf digyfaddawd; 
Trainspotting Kazakstan. 

Sun Children (PG)
Cyfarwyddwr: Majid Majidi

Bydd y ffilm hon, gan 
gyfarwyddwr CHILDREN 
OF HEAVEN, yn peri i chi 
chwerthin, crio a chefnogi plant 
y stryd sy’n ganolog iddi. Yn 
egnïol ac yn adfywiol, gyda’i 
chalon yn y lle iawn heb os, 
mae SUN CHILDREN yn llawn 
perfformiadau penigamp gan 
gast nad ydynt yn broffesiynol.

Nelly’s  
Memory (PG) 
Cyfarwyddwr: Nicolas Wouters

Mae Nicolas, ŵyr gwladychwyr 
yn y Congo Gwlad Belg, eisiau 
gwybod sut beth oedd bywyd 
i’w fam-gu a’u dad-cu - y tu 
ôl i’r ffotograffau, llythyrau a 
ffilmiau. Bywyd sy’n cael ei 
bennu gan dawelwch, gwadu 
ac edrych y ffordd arall.

Rehana Maryam 
Noor (15)    
Cyfarwyddwr:  
Abdullah Mohammad Saad

Mae’r ddrama gyffrous “me-
too” hon yn canolbwyntio ar 
Rehana, meddyg benywaidd 
mewn ysgol feddygol yn 
Dhaka, sy’n benderfynol 
o wneud y peth iawn.

The Mushroom 
Speaks (U)
Cyfarwyddwr: Marion Neumann

Gall yr arolwg syfrdanol hwn 
o ‘fycoleg radical’ newid o 
ddifrif y ffordd rydych yn 
gweld y byd. Mae’r anturiaeth 
hynod ddiddorol hon i’r 
rhwydweithiau tanddaearol 
sy’n cefnogi bywyd ar y ddaear 
yn llawn gobaith am ddyfodol 
lle mae bodau dynol yn deall 
eu lle yng ngwe eang.
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Bangla Surf 
Girls (12A)    
Cyfarwyddwr: Elizabeth D. Costa

Stori ysbrydoledig sy’n 
dilyn grŵp o ferched yn 
eu harddegau sy’n ymuno 
â chlwb syrffio lleol ac yn 
meiddio breuddwyd yn fawr. 

 Sneak Preview

GŴyl Ffilm WOW 2022 
Ffilmiau
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