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FILMS
   CINE SATURDAY    ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
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ភាពយន្ត
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Artist’s talk: 
“LEFT 3 DAYS” 

“Evacuation of 
Phnom Penh in 
1975”

Our Program

កិច្ចពិភាកៃសាជាមួយ
សិលៃបករ ៖ 
«ចាកចៃញ៣ថ្ងៃ» 

«ការជម្លៀសបៃជាជន
ចៃញពីកៃងុភ្នពំៃញ
នៅឆ្នៃ១ំ៩៧៥»

កម្មវិធី
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CINE SATURDAY

បុប្ផៃពីរទងបៃឆំងនឹងភ្លៀង 
Two girls against the 
rain 

        ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ មិនា ម៉ៃង៥ល្ងៃច    Saturday, March  7 - 5pm

១០នាទី ២០១២ ភាសាខ្មៃរ និងអង់គ្លៃស 2012, 10min, Khmer version with 
English subtitles

Cine Saturday is a program of 
weekly screenings. It presents 
films from our archive database 
and private collections.

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

សា្ថៃប័នឯកសារនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ដើមៃបីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធនិារីអន្តរជាតិ 

៨មីនា មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណាសូមបង្ហៃញ

ជូនខៃសៃភាពយន្តឯកសារពីររឿងពាក់ព័ន្ធនឹង 

ស្តៃ ីកៃៃម វត្តានរបស់ អ្នក ផលិត  អ្នកសៃី 

សៅ សុភ័កៃ

As it isn’t a normal marriage,  two 
Cambodian girls who are married 
to each other. 

Special Screening of two short films 
to celebrate the International
day for women’s right and 
world peace. The filmmaker Sao 
Sopheak will be present during 
the screening for the Q&A:

សម្ផសៃស និងកាយវិការ 
១៩នាទី ២០១៥ ភាសាខ្មៃរ និងអង់គ្លៃស

ឯកសារនិយាយពីស្តៃខី្មៃរ ពីរនាក់រស់នៅខៃត្ត

តាកៃវ ពុះពារដើមៃបីបនរៀបការជាមួយគ្នៃ។ 

The Beauty and the 
Beat 
 2015 , 19 min, Khmer version with 
English subtitles.

The challenges of actresses who 
face with the strict traditional 
society like Cambodia.

ភាពយន្ត នៃះ និយាយ ពី ការ បៃឈម មុខ របស់ 

សិលៃបការិនី ទៅ នឹង បញ្ហៃ បៃពៃណីរិតតៃបិត 

របស់ សង្គមខ្មៃរ។ ។ 
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 Day by Day

       Saturday, March  14-5pm 

រស់មួយថ្ងៃពឹងមួយថ្ងៃ

               ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ មិនា ម៉ៃង៥ល្ងៃច   

Day by Day is filmed in several 
small fishing communities in 
Siem Reap and Pursat, as well 
as in Long An, Vietnam. The 
people in these communities are 
Vietnamese by birth or ancestry, 
but have lived in Cambodia for 
years or even for generations. 
Despite this, many do not have 
formal identification from either 
country, resulting in ongoing 
difficulties.

Introduced by curator Roger 
Nelson, with Q&A after the film

រស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃ គឺបនថតនៅក្នងុ

សហគមន៍នៃសាទខ្នៃតតូចជាចៃើននៅ

ក្នងុខៃត្តសៀមរាប និងខៃត្តោធិ៍សសាត់ 

និងក្នងុខៃត្តឡុងអាន នៃបៃទៃសវៀតណាម។ 

បៃជាជននៅក្នងុសហគមន៍ទំាងនៃះ 

គឺជាជនជាតិវៀតណាមពីកំណើត 

ឬពីដូនតារបស់ពួកគៃ បុ៉ន្តៃពួកគៃភាគចៃើន

បនរស់នៅក្នងុបៃទៃសកម្ពជុាជាចៃើនឆ្នៃឬំ

ចៃើនជំនាន់មកហើយ។ ទោះបីជាបៃបនៃះក្តី 

ពួកគៃភាគចៃើនមិនានអត្តសញ្ញៃណផ្លវូការ

មកពីបៃទៃសណាមួយនោះទៃ ដៃលជាហៃតុ

ធ្វើឲៃយពួកគៃានការលំបកជាហូរហៃ។

ណៃនំាដោយលោក រ៉ជឺ នៃលសិន និងាន

សំណួរចម្លើយបនា្ទៃប់ពីបញ្ចៃងំខៃសៃភាពយន្ត

ដោយ ង្វៀន ធីថាញ់ា៉ៃយ ៥៨នាទី 

ភាសាដើម អកៃសរខ្មៃរនិងអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

By Nguyen Thi Thanh Mai, 58min, 
Vietnames Version with Khmer 
and English subtitles.
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        ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ មិនា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច       Saturday, March 26 – 5pm                       

កម្ពជុា ៖ កូនសោ
នៃពៃះរាជាណាចកៃមួយ

ដឹកដោយសៃបសៃយាង បៃៃគៃ ៧៨នាទី 

ឆ្នៃំ២០០៩  ភាសាបរាំង

ការចងកៃងជីវពណ៌នាដ៏គួរឲៃយចាប់

អារម្មណ៍មួយរបស់ កម្ពុជា ចាប់ពីភា

ពវឹកវរក្នុងសម័យកុម្មុយនិស្តរហូតដ

ល់បច្ចុបៃបន្ន សកម្មភាពរស់នៅបៃចាំថ្ងៃ 

ពិធីបុណៃយធំៗរបស់បៃជាជន 

ការរម្លឹកឡើងវិញពីសម័យខ្មៃងងឹត 

ដោយមិនបៃើរូបភាពឯកសារ តៃជាការ

បង្ហៃញពីតំបន់សំខន់ៗដៃលរឿងសោក

នាដកម្មទំាងនោះធ្លៃប់កើតឡើង។ 

៣០ឆ្នៃំកៃៃយរឿងគួរឲៃយភ័យរន្ធត់ រួម

ានអំពើបៃល័យពូជសាសន៍គួរឲៃយខ្លៃ

ចដោយានមនុសៃសសា្លៃប់បៃហៃល 

២លននាក់ និងសង្គៃៃមសីុវិលរួចមក 

តើបៃទៃសមួយនៃះ នឹងកា្លៃយជា

យា៉ៃងណា ?

Cambodia: the keys 
of kingdom 
Directed by Sébatien Braquet, 
78min, 2009, French version

A fascinating portrait 
of Cambodia from the upheavals 
of the communist period until 
nowadays, the images of daily 
activities and big events on the 
calendar, the dark years of the 
country, not by the archival 
footage but by showing the 
important sites where took place 
the Cambodian tragedy. After 
thirty years of horror which 
marked by a terrible genocide 
with two millions deaths and a 
civil war, so what will happen 
then?
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 ដើមកៃសាំង

ផលិតដោយមណ្ឌលពតា៌នស្តៃីកម្ពុជា 

៣០នាទី ២០០៦ ភាសាខ្មៃរ 

និងានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

សាំងគឺជាស្តៃីា្នៃក់ដៃលធ្លៃបប់នទទួលរង

ការវាយធ្វើបបពីប្តីរបស់នាង ហើយនាង

បនរកៃសាការសា្ងៃត់នៃះអស់រយៈពៃលជាង

១០ឆ្នៃំ។ ដោយសារតៃទៃៃំមិនបននឹង

អំពើហិងៃសារបស់ប្តីនាង សាំងបន

សមៃៃចចិត្តនាំកូនរត់ចៃញពីផ្ទះ។ 

មិនយូរបុ៉នា្មៃន ដោយសារតៃមនោសញ្ចៃតនា

ប្តីបៃពន្ធមិនអាចកាត់ផ្តៃចប់ន សាំងកប៏ន

សមៃៃចចិត្តតៃឡប់មករួមរស់ជាមួយប្តីរបស់

នាងវិញ។ តើប្ដីនាងបៃៃកដជាឈប់វាយដំ

នាងពិតមៃនឬ? 

       ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២៨ មិនា  ម៉ៃង ៥ល្ងៃច  

Deum Krasang

By Woman’s Media Center of 
Cambodia (WMC), 2006, 30min, 
Khmer version with English 
subtitles. 

Sang was threatened by her 
husband but she had kept 
undisclosed all the violence for 
more than 10 years. One day, she 
couldn’t take it anymore, she 
decided to escape from home 
with her children. But soon after, 
she came back to her husband 
because of love that she always 
has for him. Will they be able to 
find harmony for their couple 
life? 

           Saturday, March 28 - 5pm            
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    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី៤ មៃសា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

ភូមិតិរចា្ឆៃន

ផលិតដោយនាយកដ្ឋៃនសិលៃបៈភាពយន្ត

៧៥នាទី ឆ្នៃំ២០០៦ ភាសាខ្មៃរ

លោ្ខៃនរបំសម្តៃងដោយកៃុមសិលៃបៈករ

យីកៃនៃសាលវិចិតៃសិលៃបៈជាតិ ដៃល

និយាយអំពីសា្ថៃនភាពលំបករបស់បៃជាជន

កៃីកៃកម្ពុជានៅសម័យអាណាពៃយាបល

បរាំង ពៃៃះតៃការទារពន្ធយា៉ៃងចៃើនពី

រដ្ឋការបរាំង។ ពៃឹត្តិការណ៍ដៃលមិនអាច

បំភ្លៃចបនមួយបនកើតឡើងនៅភូមិ

តិរចា្ឆៃន ដៃលអ្នកភូមិគៃប់គ្នៃបៃឆំងរដ្ឋការ

បរាំងឈានដល់ការសា្លៃប់លោករ៉ៃសុីដង់ 

បដៃស នៅថ្ងៃទី១៨ ខៃមៃសា ឆ្នៃំ១៩២៥។

A Miserable Village

           Saturday, April  4- 5pm 

By the Cinema and Cultural 
Diffusion Department,75 min, 
2006, Khmer version

The film of a play performed by 
the Yike artist of the Fine Arts 
School deals with the French  
protectorate area in Cambodia.  
Poor villagers became more and 
more vulnerable due to heavy 
taxes applied by French 
administration. There were a 
brave protest against the French 
rules in a village of Kompong 
Chhnang, where a French resident 
Bades were killed in April 18th, 
1925.
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    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី១១ មៃសា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

ការបង្ហៃញមូ៉តសម្លៀកបំពាក់
ក្នងុសម័យអង្គរ លង្វៃក 
ចតុមុខ 
ផលិតដោយនាយកដ្ឋៃនសិលៃបៈភាពយន្ដ 

និងផៃសព្វផៃសាយវបៃបធម៌ ៥៥នាទី ឆ្នៃំ១៩៩១ 

ភាសាខ្មៃរ

វបៃបធម៌នៃការស្លៀកពាក់របស់បៃជាជន

ខ្មៃរ ទៅតាមសម័យកាលផៃសៃងៗគ្នៃ 

តៃូវបនបង្ហៃញក្នុងពៃលតៃមួយ។

ខៃសៃភាពយន្តឯកសារនៃះបង្ហៃញពីសម្លៀក

បំពាក់បៃពៃណីខ្មៃរបីសម័យកាលខុសៗ

គ្នៃ គឺសម័យអង្គរ (សតវតៃសទី៩ដល់ទី១៣) 

លង្វៃក (សតវតៃសទី១៦) និងសម័យចតុមុខ 

(សតវតៃសទី១៧) ។

Fashion show: 
Angkor, LongVek , 
Chaktomuk 

      Saturday, April   11- 5pm 

By the Department of Cinema and 
Cultural Diffusion, 55min, 1991, 
Khmer version

This is a showcase of Khmer 
costume in different periods: 
Angkor (from 9th to 13th 
century), Longvek (16th century) 
and Chaktomuk (17th century).
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Return To Year 
Zero?

      Saturday, April   18- 5pm 

By David A. Feingold, 42min, 1989, 
English version

    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី១៨ មៃសា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

តៃឡប់ទៅឆ្នៃសូំនៃយ?

ដោយដវីដ ហ្វៃនហ្គៃល ៤២នាទី 

ឆ្នៃំ១៩៨៩ ភាសាអង់គ្លៃស

ភាពភ័យខ្លៃចគៃប់វិនាទីដៃលកម្ពុជាបនឆ្លង

កាត់ក្នុងរបបខ្មៃរកៃហម បនកា្លៃយជា

សៃមលអនោ្ទៃលតាមបៃៃណមិនចៃះចប់

មិនចៃះហើយ។ ទោះបីជាបនឆ្លងកាត់នូវ

របបដ៏ខ្មៃងងឹតនៃះក៏ដោយ ក៏កម្ពជុានៅតៃ

អាចចាប់ផ្តើមានជីវិតឡើងវិញ។ 

ប៉ុន្តៃចម្ងល់នៅតៃានជានិច្ច។ តើរបបនោះ

បនផ្តល់មៃរៀនដូចម្តៃចខ្លះទើបបៃជាជន

នៅតៃចងចាំមិនដៃលភ្លៃច? រឿង 

«តៃឡប់ទៅឆ្នៃំសូនៃយ?» នឹងធ្វើការបក

សៃៃយពីមូលហៃតុទាំងអស់នៃះ។  

Return to Year Zero? focuses on 
Cambodia as the 10th anniversary 
of the fall of the Khmer Rouge 
approaches. As the Vietnamese 
prepare to pull out of the country 
after its 10-year stay to help 
secure and rebuild Cambodia, a 
high level of uncertainty and 
danger remains. The film takes a 
look into the villages and urban 
areas of Cambodia, drawing 
parallels to life during the 
Khmer and in the present. With 
streets once desolate and terror 
overgrown, Cambodia has finally 
begun to revitalize, as business 
and life return.
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    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២៥ មៃសា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

កៃបាច់ ខ្មកុ-សា្មៃច់ ខ្មៃរ

ផលិតដោយនាយកដ្ឋៃនសិលៃបៈភាពយន្ដ 

និងផៃសព្វផៃសាយវបៃបធម៌ ១៤នាទី ឆ្នៃំ២០០១ 

ភាសាខ្មៃរ

តាមទំនៀមទា្លៃប់ខ្មៃរ គៃបៃើកៃបាច់ខ្មុក-សា្មៃច់ 

សមៃៃប់ផលិតជារបស់របរបៃើបៃៃស់ផៃសៃងៗ 

រួមាន កញ្ជើ តោក ជាដើម ។ លើសពីនៃះ 

កៃបាច់ខ្មុក-សា្មៃច់នៃះ បៃជាជនខ្មៃរយើងបៃើ

សមៃៃប់ផលិតជារបស់លម្អ ដូចជា មកុដ 

និង មុខយកៃសជាដើម ។ តើខ្មុកានន័យ

យា៉ៃងណានៅក្នុងសង្គមខ្មៃរ ?

Khmok- Smach 
Khmer 

            Saturday, April   25 - 5pm 

By the Cinema and Cultural 
Diffusion Department, 14min, 
2002, Khmer version with English 
subtitles

Cambodians use Khmok-Smach 
to make some items for their 
daily life: basket weaving, finely 
woven basket (it is used to hold 
ceremonial offerings). Cambodian 
also uses this Khmok-Smach 
to make some art items: crown 
and monster’s mask (in classical 
dance). This documentary will 
show you how the Khmok- Smach 
was made?
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របំអបៃសរា

ផលិតដោយនាយកដ្ឋៃនសិលៃបៈភាពយន្ដ 

និងផៃសព្វផៃសាយវបៃបធម៌ ១៥នាទី ឆ្នៃំ២០០១ 

ភាសាខ្មៃរ

ទសៃសនីយភាពរបំដៃលជាអត្តសញ្ញៃណ

ខ្មៃរ សម្ដៃងដោយសិលៃបការិនិនៃសាកល

វិទៃយាល័យភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ កៃៃមពៃះ

រាជកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្ដៃចពៃះរាម នរោត្ដម 

បុប្ជៃទៃវី និង លោក ពៃឿង ឈាង 

ពៃឹទ្ធបុរសមហាវិទៃយាល័យនាដសាសៃ្ដ។

APSARA dance 

Produced  by the Cinema and 
Cultural Diffusion Department, 
15min, 2001, Khmer version

Cambodian Dance is an important 
form of art and culture to mark 
the national identity and the 
soul of the nation. Apsara is the 
most important dance for Khmer 
culture and the national heritage, 
which has been inherited by 
Khmer ancestors. This show was 
performed by the students of 
the Royal University of Fine Arts, 
and choreographed by Princess 
NORODOM BOPHA DEVI and Proeung 
Chheang, dean of the Royal 
University of Fine Arts.
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ក្លិបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោកនិង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

ស្តៃីអភិជនា្នៃក់ Maria Onetto បើកបរ
លើវិថីដ៏រដិបរដុបជាមួយអារម្មណ៍រវីរវាយ 
បនា្ទៃប់មកានគៃៃះថា្នៃក់កើតឡើង។ 
ពៃឹត្តិការណ៍នៃះបនដក់ជាប់នឹងអារម្មណ៍
របស់នាង ដោយនាងតៃងតៃគិតថានាងបន
បើកឡានពារមនុសៃសសា្លៃប់។ តៃប៉ូលីសបន
រាយការណ៍ថាគ្មៃនគៃៃះថា្នៃក់ណាមួយកើត
ឡើងនៅតំបន់នោះទៃ។ គៃប់យា៉ៃងក៏តៃឡប់
ទៅរកភាពធម្មតាវិញរហូតដល់ានការរក
ឃើញថ្មីដ៏គួរឲៃយរន្ធត់មួយកើតឡើង។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧   ខៃមិនា  ម៉ៃង ២រសៀល

ស្តៃីដៃលឥតកង្វល់

ដឹកនាំដោយ Lucrecia Martel 

៨៧នាទី ឆ្នៃំ២០០៨ ភាសាអៃសៃបា៉ៃញ 

និងានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

CINECLUB
Bophana CineClub allows  
  Cambodian film lovers to meet, 
watch repertoire movies from 
around the world, and then 
exchange ideas about them  
with special guests.
Free entry. All are welcome.

           Saturday, March 7 - 2pm

A bourgeois woman (Maria Onetto) 
is driving alone on a dirt road, 
become distracted, and runs over 
something. In the days following 
this jarring incident, she is dazed 
and emotionally disconnected 
from the people and events in 
her life. She becomes obsessed 
with possibility that she may have 
killed someone. The police confirm 
that there were no accidents 
reported in the area and 
everything returns to normal until 
a gruesome discovery is made.

The Headless Woman
Dy Lucrecia Martel, 87 min, 2008, 
Spanish version with English 
subtitles. 
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YRANNOSAUR បង្ហៃញពីមនុសៃសកមៃសត់ពីរ
នាក់ដៃលជួបគ្នៃដោយចៃដនៃយ។ ចូសៃហ្វ ជា
បុរសបៃមឹកោះា៉ៃយឥតការងរធ្វើា្នៃក់ 
និងជាមនុសៃសដៃលានបញ្ហៃផ្នៃកបៃព័ន្ធ
បៃៃសាទចៃោតចាប់ខឹង។ ចំណៃកឯហា
ណាវិញជាស្តៃីកាន់សាសនាគៃឹស្តគួរឲៃយ
គោរព សៃស់សៃៃយ និងសុខភាពាំមួន 
នាងធ្វើការក្នុងហាងសមៃបុរសធម៌មួយ។ 
ពៃលដៃលអ្នកទាំងពីរនៅជាមួយគ្នៃ ហានា
បនដើរតួនាទយីា៉ៃងសំខន់ក្នុងផ្តល់កា្លៃំងចិ
ត្ត កាត់បន្ថយភាពខឹងចៃោត និងតៃង
តៃផ្តល់នូវភាពកក់ក្តៃ តៃៃបៃណៃ 
និងការយោគយល់ដល់ចូសៃហ្វ។ 
កៃៃយមក រឿងសា្ងៃត់ 
របស់ហាណាកប៏នបៃកធ្លៃយ គឺការធ្វើបប 
និងរំលោភពីប្តីរបស់នាងឈ្មៃះជៃម។ 
ពៃលនៃះ ចូសៃហ្វក៏បនកា្លៃយជាអ្នកលើក
ទឹកចិត្ត និងផ្ដល់ការលួងលោមដល់នាង
វិញម្តង។ 

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខៃមិនា ម៉ៃង ២រសៀល

TYRANNOSAUR

ដោយ ផដឌី ខុនសិឌិន ៩១នាទី 

ឆ្នៃំ២០១១ ភាសាអង់គ្លៃស

       Saturday, March  21 - 2pm

TYRANNOSAUR
Dy Paddy Considine, 91 min,2011, 
English version.

TYANNOSAUR follows the story 
of two lonely, damaged people 
brought together by circumstance. 
Joseph is an unemployed widower, 
drinker, and a man crippled by his 
own volatile temperament and 
furious anger. Hannah is a 
Christian worker at a charity shop, 
a respectable woman who appears 
wholesome and happy. When the 
pair is brought together, Hannah 
appears as Joseph’s potential 
savior, someone who can temper 
his fury and offer him warmth, 
kindness and acceptance. As 
their story develops Hannah‘s 
own secrets are revealed-her 
relationship with husband James 
who is violent and abuse her and 
as events spiral out of control, 
Joseph becomes her source of 
succor and comfort.
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ហ្វៃង់សីុស  គឺជាអ្នកនិពន្ធរឿងបៃប 
ឃាត កម្ម ដ៏ជោគជ័យា្នៃក់។ 
គត់បនផ្លៃស់ទីលំនៅនៅ ទីកៃុង Venice

ដើមៃបី សរសៃរ បៃលោមលោក  ថ្មីរបសគ់ត់។
គត់បនជួបនាងជូឌីត ភា្នៃកង់រអចលន
វត្ថុ ដៃល  ធ្លៃប ់ជា តារាបង្ហៃញ ម៉ូត ពីមុន ។
អ្នកទាំងពីរក៏បនសមៃៃចចិត្តរៀបការ
ហើយ ក៏ ផ្លៃស ់ទៅនៅ ផ្ទះដច់សៃយាល
មួយនៅកោះ Torcello។ តៃ ថា  
សុភមង្គល  ថ្មី នៃះ កា្លៃយ ជា ការ រំខនដល ់
ការសរសៃរបៃលោមលោករបសគ់ត់ទៅវិញ 
ពៃៃះ អារម្មណ៍ គត់ ចៃះ តៃ គិត ដល់ 
ជូឌីតគៃប់ពៃល។ ហ្វៃង់សុីស  បន ជួល អតីត 
អ្នកទោស វ័យ ក្មៃង ា្នៃក់ ដើមៃបី តាម ដន នាង។    
ខៃសៃភាពយន្តនឹងលត តៃដង អំពី  ផលវបិក 
ដៃល កើត ចៃញ ពី បញ្ហៃ ទំនាក ់ទំនង ស្នៃហា  ពី 
អតីតកាលដៃល  ដោះ សៃៃយ មិន សៃៃច ់បច់ 
ដៃល ជះឥទ្ធិពល ដល់ ពៃលអនាគត។

Francis is a successful crime 
writer who moves to Venice to 
work on his next novel. When he 
meets model-turned-real estate 
agent Judith, he is instantly 
infatuated. Francis and Judith 
eventually marry and move to a 
remote house on Torcello Island 
but Francis’ newfound happiness 
hinders his writhing. Obsessed by  
what Judith does while at work, 
he hires a young ex-convict to 
investigate. As Judith’s sexual 
past is revealed, men become 
increasingly fixated on the 
mysterious woman. Set against 
the beautiful backdrop of Venice, 
UNFORGIVABLE examines the 
consequences of unresolved past 
relationships and their far-
reaching effects into the future.

មិនអាចអភ័យបន 

ដោយអង់ដៃៃ តៃជីណៃ ១១២នាទី 

ឆ្នៃំ ២០១២ ភាសាបរាំង និង ាន អកៃសរ 

អង់គ្លៃស រត់ ពីកៃៃម

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ ខៃមៃសា  ម៉ៃង ២រសៀល

Unforgivable
By André Téchiné , 112min, 2012, 
French version with English 
subtitles

        Saturday, April  4 - 2pm
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កំណត់ ហៃតុ ភាពយន្ត   ថត  នៅ មុន ពៃល និង 
ក្នុង ពៃល ការឈា្លៃន ពាន នៅ លីបង ់។
លោក អាម៉ូស ជីតៃ បន ធ្វើ ដំណើរ ព ីទ ីកៃុង  

តៃលឡាវីទៅណាព្លូស ព ីណាព្លសូទៅ 
រា៉ៃា៉ៃឡា ពី រា៉ៃា៉ៃឡា ទៅ តៃលឡាវី កាត់ តាម  
តំបន់ ហា្គៃហៃសា ដោយ ថត យក រូបភាព ដៃល 
គត់ បន ឃើញ ដូចជា ភាព ពៃួយបរម្ភ 
របស់ ទាហាន អ៊ីសៃៃអៃលនៅ ព ីមុខ កាម៉ៃរា៉ៃ 
ការ បដិសៃធ របស់ ពួកគៃ មិន ពៃម ឲៃយ ថត  
សា្ថៃនភាព ផ្លូវ ចិត្ត របស់ ពួកអ្នក  ឈា្លៃនពាន 

និង អារម្មណ៍ផៃសៃងៗ របស់ ជនជាត ិ
ប៉ៃលៃស្ទីន ។ រឿង កំណត ់ហៃតុ នៅ សមរភូមិ 
បង្ហៃញ ពី រូបភាព សាមញ្ញ នៃ សង្គៃៃម  ធ្វើ 
ឲៃយ ភាពយន្ត  នៃះ    ខុស ប្លៃក ពី  ឯកសារ 
សោតទសៃសន ៍ផៃសៃង ទៀត  ដោយ ផ្អៃក លើ 
អត្ថន័យ របស ់វា ក៏ដូចជា របៀប នៃ ការ ថត ។ 

កំណត់ហៃតុនៅ សមរភូមិ

ដោយ អាម៉ូស ជីតៃ ៨៣នាទី ឆ្នៃំ ១៩៨២ 

ភាសាដើម និង ាន អកៃសរ អង់គ្លៃស រត ់

ពីកៃៃម

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខៃមៃសា   ម៉ៃង ២រសៀល

Field Diary
By Amos Gitai, 83min, 1982, 
Original version with English 
subtitles

   Saturday, April  18 - 2pm

A film-diary shot in the occupied 
territories before and during the 
invasion of Lebanon.  Amos Gitaï 
makes a journey on a triangle 
land from Tel-Aviv to Naplouse, 
from Naplouse to Ramallah, from 
Ramallah to Tel-Aviv and Gaza. He 
films day-to-day what he sees, 
the anxiety of Israeli soldiers in 
front of the camera, their reject 
to be filmed, the state of mind of 
colonists, the multiple forms of 
resentment of the Palestinians. 
Field Diary offers a civilian image 
of war, setting it apart from the 
rest of audiovisual production 
by its content as much as by its 
mode of operation. 
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ដោយលោក ម៉ក់ រ៉ៃមីសៃសា ជាភាសាខ្មៃរ

ក្នុងឱកាសនៃះ លោ កម៉ក់ រ៉ៃមីសៃសា ដៃលជា

កុារា្នៃក់នៅសម័យខ្មៃរកៃហម នឹងចៃក

រំលៃកសា្នៃដៃថតរូបថ្មីកៃៃមចំណងជើងថា

«ចាកចៃញបីថ្ងៃ» ដៃលនិយាយពីការ

ជម្លៀសបៃជាជនចៃញពីទីកៃុងភ្នំពៃញនៅ

ឆ្នៃំ១៩៧៥។ លោកនឹងពនៃយល់ថាហៃតុអ្វី

លោកធ្វើគមៃៃងនៃះឡើង និង ចាប់ផ្ដើម

ធ្វើវាដូចម្ដៃច។  សព្វថ្ងៃ លោកគឺជាអ្នក

ថតរូប-អ្នកកាសៃត ឲៃយទីភា្នៃក់ងរព័តា៌ន

រូបថតសហគមន៍អឺរ៉ុប (EPA) រូបថតរបស់

លោកតៃងតៃានវត្តានលើសារព័តា៌ន

អន្តរជាតិជាញឹកញាប់ ហៃីយលៃាកក៏ជាអ្នក

ថតរូបខ្មៃរដ៏ជោគជ័យផងដៃរ។

ការចងចា ំ

by Mr. Mak Remissa in khmer language   

Mr. Mak Remissa who was a kid under 
the Khmer Rouge regime will share his 
new work “LEFT 3 DAYS” which evokes 
the evacuation of Phnom Penh in 
1975. He will explain why and how he 
worked on this project. 
Mak Remissa is regarded as one of the 
most successful Khmer photographers 
of his generation. Currently working 
as a photojournalist for the European 
Pressphoto Agency (EPA), his work is 
often seen on the international news 
wires. 

April 17, 1975 marked the fall of Phnom Penh and the beginning of the Khmer rouge 
regime takeover that resulted in immense suffering, genocide and the almost complete 
annihilation of Cambodian heritage. In 2015, to commemorate this day 40 years on, the 
Bophana Center will organize series of events to transmit and share the memory and 
history on the darkest period of the Khmer Rouge to younger generation.

ACTS OF MEMORY

Artist’s talk: “LEFT 
3 DAYS” 

១៧ មៃសា ១៩៧៥ ជាថ្ងៃដួលរលំនៃទីកៃងុភ្នពំៃញ និងជាថ្ងៃដៃលពួកខ្មៃរកៃហមចូលកាន់អំណាច។

ខ្មៃរកៃហមបនបង្កទុក្ខវៃទនា ការសា្លៃប់រង្គៃល និងបំផ្លៃញសមៃបត្តបិៃតិកភណ្ឌកម្ពជុាស្ទើរគ្មៃនសល់។ 

ក្នុងឆ្នៃំ២០១៥នៃះ ដើមៃបីរម្លឹកដល់ពៃឹត្តិការណ៍កាលពី៤០ឆ្នៃំមុននោះ មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា

នឹងរៀបចំពៃឹត្តិការណ៍ជាចៃើន ដើមៃបីផ្ទៃរ និងចៃករំលៃកការចងចាំដល់យុវជនជំនាន់កៃៃយ។

ថ្ងៃសុកៃ ទី២៧ ខៃមិនា ម៉ៃង៦ល្ងៃច          Friday, March 27 – 6 PM

កិច្ចពិភាកៃសាជាមួយសិលៃបករ  
«ចាកចៃញ៣ថ្ងៃ» 

 ©  MAK Remissa/Asia Motion
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A lecture by Mr. François Ponchaud
in khmer language 

François Ponchaud was 26 years old 
and newly ordained when he arrived 
in Cambodia in 1965. When Phnom 
Penh fell to the Khmer Rouge on 17 
April 1975, Ponchaud was there . 
François Ponchaud was one of the last 
foreigners to leave Cambodia in May 
following the Khmer Rouge takeover 
on 17 April 1975. In this lecture, he will 
deliver what he had witnessed while 
Phnom Penh was being emptied by the 
Khmer Rouge.

“Evacuation of 
Phnom Penh in 1975”

     Wednesday, April 8 – 6 PM

បឋកថាដោយលោកហ្វៃង់ស្វ័រ ប៉ុងសូ 

ជាភាសាខ្មៃរ

លោកហ្វៃង់ស្វ័រ ប៉ុងសូ អាយុ២៦ឆ្នៃំ ហើយ

ទើបតៃបួសធ្វើជាអាចារៃយកាតូលិកថ្មីៗ ខណៈ

ពៃលដៃលលោកមកដល់បៃទៃសកម្ពុជានៅ

ឆ្នៃំ១៩៦៥។ នៅពៃលកៃុងភ្នំពៃញធ្លៃក់

ចូលក្នុងដៃខ្មៃរកៃហមនៅថ្ងៃ១៧ មៃសា 

១៩៧៥ លោកប៉ុងសូតៃូវបនគៃបង្ខៃំងនៅ

សា្ថៃនទូតបរាំង។ លោកហ្វៃង់ស្វ័រ ប៉ុងសូ 

គឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិបរទៃសដៃល

ចាកចៃញពីកម្ពុជាចុងកៃៃយគៃនៅ

ខៃឧសភា បនា្ទៃប់ពីការឡើងកាន់អំណាច

របស់ខ្មៃរកៃហមនៅថ្ងៃ១៧ មៃសា ១៩៧៥។

ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខៃមៃសា ម៉ៃង៦ល្ងៃច

«ការជម្លៀសបៃជាជនចៃញពី
កៃងុភ្នពំៃញនៅឆ្នៃ១ំ៩៧៥»

 ©  MAK Remissa/Asia Motion

 ©  MAK Remissa/Asia Motion
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កាលបរិច្ឆៃទ
ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៧ មិនា     

ថ្ងៃ ទី១៤ មិនា   

ថ្ងៃ ទី២១ មិនា  

ថ្ងៃ ទី២៨ មិនា   

ថ្ងៃ្ងទី៤ មៃសា      

ថ្ងៃទី១១ មៃសា 

ថ្ងៃទី១៨ មៃសា 

ថ្ងៃទី២៥ មៃសា 

បុប្ផៃពីរទងបៃឆំងនឹងភ្លៀង & សម្ផសៃស និងកាយវិការ

រស់មួយថ្ងៃពឹងមួយថ្ងៃ

កម្ពជុា ៖ កូនសោនៃពៃះរាជាណាចកៃមួយ

ដើមកៃសាំង

ភូមិតិរចា្ឆៃន

ការបង្ហៃញម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ក្នុងសម័យអង្គរ លង្វៃក...

តៃឡប់ទៅឆ្នៃំសូនៃយ?

កៃបាច់ ខ្មុក-សា្មៃច់ ខ្មៃរ

ស្តៃីដៃលឥតកង្វល់

TYRANNOSAUR
មិនអាចអភ័យបន 

កំណត់ហៃតុនៅ សមរភូមិ

ក្លិបភាពយន្ត
ទី៧   ខៃមីនា                          ម៉ៃង ២ រសៀល

ថ្ងៃទ ី២១ ខៃមីនា                ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ី៤ ខៃមៃសា                     ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ី១៨ ខៃមៃសា                     ម៉ៃង  ២ រសៀល

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

បឋកថា: «ការជម្លៀសបៃជាជនចៃញពីកៃុងភ្នំពៃញនៅឆ្នៃំ១៩៧៥»

កិច្ចពិភាកៃសាជាមួយសិលៃបករ ៖ «ចាកចៃញ៣ថ្ងៃ» 

ថ្ងៃទី៨ ខៃមៃសា

ថ្ងៃទី២៧ ខៃមីនា 

ការចងចាំ 

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

១៤, ១៥ , ១៦, មៃសា 
Closing Dates 

DATES
Cine Saturday 
March  7   
March  14  
March  21    
March  28  
April 4  
April 11
April 18
April 25 

Two girls against ...& The Beauty ...
Day by Day
Cambodia: the keys of kingdom  
Deum Krasang
A Miserable Village
Fashion show: Angkor, Long Veak...  
Return To Year Zero?
Khmok- Smach Khmer & APSARA dance 

The Headless Woman
TYRANNOSAUR    
Unforgivable
Field Diary

CineClub 
March 7
March 21  
April 4   
April 18

5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm

2pm
2pm 
2pm 
2pm

April 14, 15, 16  

Lecture:“Evacuation of Phnom Penh in 1975”

Artist’s talk: “LEFT 3 DAYS” 

April 8

March 27

Acts of Memory
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