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ពិធីចៃត់ពៃះនង្គ័ល 
ថ្ងៃទី៧មៃសា ១៩៥៨

        ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ ឧសភា ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ដកសៃង់ចៃញពីកមៃងឯកសាររបស់ 

មីសៃសៃល ឡាលូ មានរយៈពៃល ៣នាទី 

ឆ្នៃំ ១៩៥៨ គ្មៃនសំឡៃង 

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

សា្ថៃប័នឯកសារនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

តាមទំនៀមទមា្លៃប់ខ្មៃរពៃះរាជពិធីចៃត់ពៃះនង្គល័

តៃងតៃបៃៃរព្វឡើងនៅ ជារៀងរាល់ឆ្នៃំ

នៅថ្ងៃ៤រោច ខៃពិសាខ។ បៃជាជនខ្មៃរ

មានជំនឿថា ពិធីនៃះជាពិធីមង្គល ចមៃើន

ដល់ការសាបពៃៃះ បណ្តះុពូជ ដំណំាបន្លៃ 

បង្កៃ សៃៃចមា្កៃរ ក្នងុរដូវភ្លៀងរបស់ពួកគៃ។ 

ដើមៃបីអបអរសារទរពៃះរាជពិធីនៃះ យើង

សូមបង្ហៃញនូវផ្ទៃងំទសៃសនីយភាពដៃលឆ្លះុ

បញ្ចៃងំពី  ពៃះរាជពិធីចៃត់ពៃះនង្គល័នៅ

ឆ្នៃ ំ១៩៥៨។ 
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CINE SATURDAY

Royal Ploughing 
Ceremony May 07, 
1958

Saturday, May  9 - 5pm

Produced by Michel Laloue, 3mins, 
1958, silent

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

Culturally, Royal Ploughing 
Ceremony is always held in April 
every year. The Cambodian people 
believe that this ceremony will 
bring them a better harvest. We 
would like to invite you to the Royal 
Ploughing ceremony of 1958. 
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សៃ្តខី្មៃរនៅសម័យសង្គម
រាស្តៃនិយម

នៅសង្គមកម្ពជុាបច្ចបុៃបន្ន ស្តៃដីើរតួនាទីយ៉ៃង

សំខាន់លើគៃប់វិស័យ។ ស្តៃតីៃវូបនគោរព 

និងបនផ្តល់សិទ្ធយ៉ិៃងទូលំទូលយ 

មិនថានៅក្នងុបរិបទណាោះទៃ។ 

ងកទៅមើលសម័យសង្គមរាសៃ្តនិយមវិញ 

បើបៃៀបធៀបជាមួយនឹងស្តៃនីៅសម័យ

បច្ចបុៃបន្ន តើស្តៃសីម័យសង្គមរាសៃ្តនិយម

ឯណោះវិញមានលក្ខណៈយ៉ៃងដូចម្តៃចដៃរ?

ដឹកនាំដោយពៃះបទនរោត្តម សីហនុ 

រយៈពៃល ២៤នាទី ផលិតនៅឆ្នៃំ ១៩៦០ 

និយយជាភាសារខ្មៃរ 
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Woman during Sang-
kum Reastr Niyum 

Today in Cambodia, women play 
important roles in the society. 
They are respected and given as 
much right as that of men, but 
what about the time of  “Sang-
kum Reastr Niyum”?  What was 
daily life like for women?

Directed by King Norodom Sihanouk, 
1960, 24mins, Khmer version
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        ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ឧសភា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ពៃះអាទិតៃយអស្តង្គតនៅភូមិខ្ញុំ

ដឹកនាំដោយពៃះបទនរោត្តម សីហនុ 

រយៈពៃល ៦៣នាទី ផលិតនៅឆ្នៃំ 

១៩៩២ និយយជាភាសារខ្មៃរ 

ភាសាអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

នារី ជាគិលនុបដ្ឋៃយិកាវ័យក្មៃងមា្នៃក់

នៅមន្ទីរពៃទៃយខៃត្តសៀមរាប-អង្គរ។ 

ចំណៃកសីហា ជាវៃជ្ជបណ្ឌិតដៃល

ទើបតៃលប់មកពីបៃទៃសបរាំង ។ 

ពួកគៃទទួលការពៃយាបលវះកាត់ អ្នកជម្ងឺ

ដៃលមានរបួសធ្ងន់ៗដៃលបណា្តៃលមកពីការ

ផ្ទុះមីន ពីពៃៃះទឹកដីខ្មៃរពោរពៃញទៅដោយ

គៃៃប់មីន។ មិនយូរប៉ុនា្មៃន សីហា និង

នារីបនសមៃៃចចិត្តរៀបការជាមួយយគ្នៃ។ 

ថ្ងៃមួយ សីហាតៃូវមានកាតព្វកិច្ចពិសៃស 

ដៃលតៃូវចាកចៃញពីភរិយដើមៃបីរួម

ដំណើរជាមួយកៃុមអ្នកដោះមីន។ 

តើសីហានឹងសមៃៃចចិត្តបៃបណា 

រវាងមោសញ្ចៃតស្នៃហាជាតិ 

និងភរិយជាទីសៃលញ់របស់ខ្លួន ? 
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            Saturday, May 16 – 5pm                       

My village at Sunset

Directed by King Norodom 
Sihanouk, in 1992, 63mins, khmer 
version, english subtitles

NEARI is a young nurse at Siem 
Reap-Angkor provincial hospital. 
She recalls a recent memory: She 
remembers the arrival of SEIHA, 
a young doctor came back from 
France. The team of the surgery 
service takes care of the patients 
who are seriously injured by land 
mines, as the country was full of 
mines. SEIHA and NEARI decided to 
marry, but one day SEIHA will be 
obliged to follow the de-mining 
team. What is going to happen to 
them? 
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ពៃះថោង នាងនាគ

ដកសៃង់ចៃញពីកមៃងឯកសាររបស់នាយក

ដ្ឋៃនភាពយន្តសិលៃបៈ និងផៃសព្វផៃសាយវបៃបធម៍ 

រយៈពៃល ៦៣នាទី ផលិតនៅឆ្នៃំ ២០០៣ 

និយយជាភាសារខ្មៃរ 

ផ្ទៃំងទសៃសនីយភាពល្ខៃនពៃះរាជទៃពៃយ រឿង 

«ពៃះថោង នាងនាគ» ជាសា្នៃពៃះហស្ថ 

ពៃះមហាកៃសតៃីយនី សុីសុវត្ដិ កុសមៈនារីរ័ត្ន 

ក្នុងទសៃសវតៃសទី៦០ កៃៃមពៃះកិច្ចដឹកនាំ 

និង តម្លើងជាថ្មីនៅឆ្នៃំ២០០៣ 

របស់សម្ដៃចរាជបុតៃីពៃះរៀម នរោត្ដម 

បុប្ផៃទៃវី រដ្ឋមន្ដៃីកៃសួងវបៃបធម៌ 

និង វិចិតៃសិលៃបៈ ។ 

ពៃះថោងតោងសៃបៃនាងនាគ គឺជាពិធីមួយ

នៅក្នុងមង្គលការនៃបៃជាជនខ្មៃរ។ តើហៃតុ

អ្វីបនជាមានពិធីនៃះនៅក្នុងមង្គលការ

ខ្មៃរ?  ល្ខៃននៃះនឹងរៀបរាប់ពីតំណាល

រឿងពៃះថោង និងនាងនាគ កាលគៃៃដៃល

អ្នកទាំងពីបនជួបគ្នៃ។  

       ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២៣ ឧសភា  ម៉ៃង ៥ល្ងៃច  
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Royal Ballet ‘Preah 
Thong and Neang 
Neak’
Produced by The Department of Cin-
ema and Cultural diffusion, 63mins, 
2003, khmer version 

Royal ballet “PREAH THONG and 
NEANG NEAK” was written by the 
Queen SISOWATH KOSSOMAK NEARY 
ROTH in 1960s. In 2003, a new in-
terpretation of the performance 
was put in place by Samdech 
Preah Reach Bottrey Preah Ream 
NORODOM BUPPHA DEVI, Minister of 
Culture and Fine Arts. The name 
of “Preah Thong and Neang Neak” 
is known as typical traditional 
ceremony for Khmer wedding. 
Why this appellation for wedding? 
The film will show us why Cambo-
dian people use these names for 
the wedding and how Preah Thong 
and Neang Neak met each other.

           Saturday, May 23 - 5pm            
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    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី៣០ ឧសភា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

តើជើងមៃឃនៅឯណា ?
ផលិតដោយលក ហៃម វណា្ណៃ  (Hem 

Vanna) រយៈពៃល ១៤នាទីផលិតនៅឆ្នៃំ 

២០១៤និយយជាភាសាខ្មៃរ និងមានអកៃសរ

រត់ពីកៃៃមជាភាសាអង់គ្លៃស

ជារៀងរាល់ឆ្នៃំគៃបនប៉ៃន់បៃមាណថា 

មានបុរសកម្ពុជារាប់រយនាក់តៃូវគៃជួញដូរ 

ឲៃយទៅធ្វើការនៃសាទនៅបៃទៃសថៃ ។

អ្នកនៃសាទទាំងោះតៃូវបនគៃបោកបៃៃស់

ទៅធ្វើការលើទូកនៃសាទ ក្នុងសា្ថៃនភាពជា

ទាសករ ដូចជា ធ្វើការមិនមានពៃលឈប់ 

គ្មៃនបៃៃក់ខៃ ធ្វើការងរហួសបៃមាណ 

រំលភបំពានផ្លូវកាយ រួមទាំងផ្លូវភៃទផង

ដៃរ ការបង្ខំឲៃយបៃើបៃៃស់គៃឿងញៀន និង 

ធ្វើទារុណកម្ម ។មានមនុសៃសមួយចំនួន

មានសំណាងរត់ភៀសខ្លួនតៃលប់មក

វិញ និងខ្លះទៀតមិនអាចតៃលប់មកវិញ 

នឺងតៃូវសំលប់នៅទីោះ ។
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Where is the Horizon?

           Saturday, May 30- 5pm 

Directed by Vanna Hem ,14mn, 
2014, Khmer version with English 
subtitles

Every year, a huge number of 
Cambodian people illegally move 
to Thailand to work via inter-
mediaries. Those “brokers” 
charge them a high commission 
to go to Thailand saying that it is 
a land of opportunities. Instead, 
they are trapped in a situation of 
slavery: no wages paid, depriva-
tion of liberty and private life, 
sexual assault, drugs, tortures… 
The film focuses on a sad reality 
of modern slavery.  
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តម្លៃកូនកៃមំុ

ផលិតដោយល ហៃម វណា្ណៃ រយៈពៃល 

១២នាទី និងយយជាភាសាខ្មៃរ 

និងភាសាអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

បៃពន្ធសៃបចៃបាប់ គឺជាពាកៃយដៃលមៃខៃយល់

បៃើបៃៃស់សមៃៃប់បោកនារីមា្នៃក់យកទៅ

លក់នៅបៃទៃសចិន។ ក្តីសងៃឃឹមរបស់នាង

តៃូវបនបំផ្លៃញទាំងសៃុង។ តើមានដៃរឫទៃ 

ដៃលមា្តៃយក្មៃកបង្ខំឲៃយកូនបៃសារ 

រំលូតកូនហៃីយបៃើកូនបៃសារ 

ដោយវាយដំជៃៃំធាក់ដូចជាទាសករ?
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Bride with a price tag

Directed by HEM Vanna 12 mins 
khmer version with english subtitles

A man promise to a girl that she 
will get married to a rich Chinese 
man. In reality, this swindler 
sold her to China. The dream is 
over. She is treated as a slave: 
no salary, sexual violence... the 
fear push her to go back to her 
homeland. Alone and pregnant, 
how would her life be? 
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    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី៦ មិថុនា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

          ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី១៣ មិថុនា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

នរកបៃៃបួំនជាន់

អង្គរ ៖ ពៃៃសិល

ដឹកនាំដោយ មិលៃន មូសា្នៃ, ៩៦ 

នាទី,១៩៨៩ និយយជាភាសាខ្មៃរ

ដឹកនាំដោយ លុបឆៃនស្គី ហៃសង់គៃីស្តូហ្វ, 

៥២នាទី, ២០០២ និយយជាភាសាខ្មៃរ

នរក៩ជាន់ ជាខៃសៃភាពយន្តកម្ពុជា-ឆៃក

បៃបមោសញ្ចៃតនា 

កើតឡើងក្នុងឋាននរកនៃរបបប៉ុលពត 

រវាងលកវៃជ្ជបណ្ឌិតឆៃក ឈ្មៃះ Milan 

Knazko និង សៃ្តីខ្មៃរមា្នៃក់ ឈ្មៃះ

អ៊ំ សុវណ្ណនី ។

ភាពយន្តឯកសារនៃះផ្តល់ឲៃយអ្នកទសៃសនា

នូវបៃវត្តិសាសៃ្តបុរាណរបស់កម្ពុជា៖ 

បៃត្តិសាសៃ្តនៃអរិយធម ៌បៃៃសាទអង្គរ 

បៃៃសាទសំបូរ ពៃៃគុហ៍ បៃៃសាទភ្នំដ 

និងបៃសាទក្នុងរូងភ្នំ នៅខៃត្តកំពត។

ភាពសំបូរបៃបនៃសា្ថៃបតៃយកម្មបុរាណ 

បង្ហៃញអំពីភាពថ្កុំថ្កើងនៃសិលៃបៈខ្មៃរ។
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Nine cycles of Hell

Angkor, the Stone 
Forest

          Saturday, June   6  - 5pm 

          Saturday, June   13  - 5pm 

Directed by Milan Muchna, 96 min, 
1989, Khmer version

Directed by Lubtchansky, Jean-
Christophe, 52 min, Khmer version

The Czech-Cambodian film Devet 
Kruhu Pekla (Nine Circles of Hell) 
is a poignant love story set amid 
the hell of the Pol Pot regime. As 
the Khmer Rouge carves a path 
of death throughout the land, a 
Czech doctor Milan Knazko falls 
in love with a Cambodian woman 
Oum Savanny.

This documentary shows the early 
history of Cambodia through 
the history of Khmer civilization: 
Angkor temples, Sambo Preykuh 
temple, Phnom Da temple, and 
the sanctuary caves of Kampot. 
The prosperity of ancient archi-
tecture celebrates the beauty of 
Khmer arts.
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    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២០ មិថុនា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

សត្វបៃម៉ាៃញ់ចិញ្ចមឹ 

ដឹកនាំដោយ លក ប៉ៃន់ 

រិទ្ធី,៨៥នាទី,២០១៤ និយយជាភាសារខ្មៃរ 

និងអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

បៃទៃសកម្ពុជាក្នុងឆ្នៃំ១៩៧២ 

មានអាកាសយនិកសៃបៃកខ្មៃមា្នៃក់ 

តៃូវបនចាប់ខ្លួន និងកា្លៃយជាអ្នកោស

កៃៃមការគៃប់គៃងយមកាមដូចសត្វពី

កុមារមួយកៃុមនៅក្នុងភូមិដៃលជៃួល

ជៃៃបដោយមោគមន៍វិជា្ជៃរបស់ខ្មៃរ

កៃហម។ តើពួកគៃអាចទុកជីវិតឲៃយអាកាស

យនិកដៃលជាសតៃូវរបស់បដិវត្តន៍ដៃរឺទៃ?
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Shiiku, The Catch

             Saturday, June  20 - 5pm 

Directed by Rithy Panh, 91min, 
2009, Khmer version with English 
subtitles

Cambodia in 1972, the black 
American pilot who has been 
taken prisoner is not an enemy, 
but merely an animal that needs 
to be taken care of by Cambodian 
children from the rice fields. 
The children have already been 
hypnotized by Khmer Rouge 
ideology. Will those children be 
able to resist killing the black 
man-the enemy? 
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    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២៧ មិថុនា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

នៅពីកៃៃយទា្វៃរបង

ដឹកនាំដោយបរ៉ូណៃ ហៃសង់, 

៥២នាទី,២០០៣, និយយជាភាសាខ្មៃរ

ភាពយន្តឯកសារនៃះដំណាលអំពីជីវិតរបស់

លក ហៃ្វង់ស័រ បី៊ហៃសូ(François Bizot)

ដៃលជាជនជាតិបរំាងមា្នៃក់ តៃវូបនឃាត់ខ្លនួ 

ដោយពួកខៃ្មរកៃហមក្នងុឆ្នៃ១ំ៩៧១។ 

គត់បនជាប់ឃំុនៅក្នងុជំរំឃំុឃំាងមួយ 

ហើយបនរួចខ្លនួវិញ នៅរយៈពៃលបីខៃកៃៃយ 

ដោយសារមានអន្តរាគមន៍របស់ ឌុច 

(Duch) ដៃលជាអនាគតអ្នកទទួលខុស

តៃូវមន្ទីរ ស ២១។ ទំនាក់ទំនងរវាងបុរស

ទាំងពីរនៃះតៃូវបនលើកមកនិយយ

យ៉ៃងវៃង។ 
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Behind the gate

            Saturday, June   27 - 5pm 

Documentary of Baronnet Jean, 
52min., 2003, Khmer version

This documentary chronicles the 
life of Francois Bizot, a French 
citizen arrested by the Khmer 
Rouge in 1971. He was held in a 
prison camp for three months 
and then released due to the in-
tervention of Duch, a future cadre 
for Tuol Sleng (S21). The film 
portrays the complex relationship 
that these two men shared.
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ក្លិបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លកនិង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

រឿងបៃវត្តរិបស់ផ្ទះមួយ តៃវូបនបោះបង់
ចោលដោយគៃូពៃទៃយជនជាតិ ប៉ៃឡៃស្ទីន 
នៅទីកៃងុជៃរូសាឡឹម។ គៃួសារជនភៀសខ្លួន
ជនជាតិជ្វីសនៃបៃទៃសអាល់សៃៃសរុី និងអ្នក
សៃដ្ឋកិច្ចជនជាតិអ៊ីសៃៃអៃលមា្នៃក់ទៀត
ដៃលពួកគៃបនជួបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការ
នៅទីោះ។
ជីតៃបនផ្តតិយករូបភាពទំាងអស់នៃះនៅក្នុង
កាម៉ៃររបស់គត់ដោយមូលហៃតុថា មនុសៃស
ទំាងនៃះនៃះមើលវត្ថតុៃមួយ ក៏បុ៉ន្តៃពួកគៃមើល
ឃើញចំនុចពិសៃសរបស់វាផៃសៃងៗគ្នៃ។ 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩   ខៃ ឧសភា  ម៉ៃង ២រសៀល

ផ្ទះ 

ដឹកនាំដោយលក អាមូស ជីតៃ 

មានរយៈពៃល ៤៩នាទី ភាសាដើម 

និងភាសាអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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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, May 9 - 2pm

A story of a house in West-Jeru-
salem, abandoned by its owners: 
a Palestinian doctor; a family of 
Jewish-Algerian immigrants; an 
Israeli economist who transform it 
into a villa hiring Palestinian 
workers.  Every episode 
correspond to a different step of 
the construction. “He achieves 
one of the most beautiful things 
a camera can register ‘live’, as it 
were; people who look at the same 
thing but see different things.”( 
Libération, 1er mars 1982)

House 
Directed by Amos Gitai, 49 min, 
1980, original version with English 
subtitles 
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ស្តៃចនៃបៃទៃស មា៉ៃរុក បនបង្កើត
គណៈកម្មការផៃសះផៃសារនិងយុត្តិធម៏ 
ដើមៃបីសុើបអង្កៃតពីអំពីហឹងៃសាដៃលបន
កើតឡើង។ ក្នុងកំឡុងពៃល៣ឆ្នៃំ, ខៃសៃ
ភាពយន្តនៃះបនតាមដន៤គៃូសារនៅ
ក្នុងដំណើរស្វៃងរកស្វៃងរកការពិតរបស់
ពួកគៃ។ មា្នៃក់ៗកំពុងតៃស្វៃងរកមូលហៃតុ 
ផៃសៃងៗដើមៃបីបនចាប់ផ្តើមការកាន់ទុក្ខ
របស់ពួកគៃ។ ប៉ុន្តៃ៤០ឆ្នៃំកៃៃយមក 
អាថកំបំងរបស់រដ្ឋថ្មីទៀតតៃូវបន
លតតៃដង វាកាន់តៃអាថ៏កំបំងជាងមុន
រួមទាំងអាថ៏កំបំងរបស់គៃូសារផងដៃរ។ 
ពួកគៃតៃូវការបង្កើតបៃវត្តិសាសៃ្ដជាថ្មី
 និងទាមទារអ្នកមានគុណរបស់គៃមក
វិញតាមរយៈការបត់ខ្លួននិងអាថ៏កំបំង
ទាំងោះ។ ជំរីសរបស់ពួកគៃគឺនៅ
ស្ងប់ស្ងៀម និងហាមបៃៃមមិនឲៃយប៉ះពាល់
មនុសៃសនៅក្នុងគៃួសារអស់រយៈពៃល៤០ឆ្នៃំ។
តើពួកគៃអាចស្វៃងរកឃើញការពិតនៃះ
បនដៃរឬទៃ?

         ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខៃឧសភា ម៉ៃង ២រសៀល

កន្លៃងហាមឃាត់

ដឹកនាំដោយ ឡីឡា គីឡានី 

រយៈពៃល ១០០នាទី ភាសាដើម 

និងភាសាអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 
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             Saturday, May 23 - 2pm

Our Forbidden places 
Directed by Leila Kilani, 100 min, 
original version with English 
subtitles. 

The King Mohamed VI of Morocco 
launched an Equity and Reconcili-
ation Commission to investigate 
state violence during “the Years of 
Lead”, the regime of King Hassan 
II. For three years, the film follows 
four families in their search for the 
truth. Each person tries to “find 
out”, discover a “reason”, to be able 
to mourn. But forty years later, the 
state secret finally unveils the 
existence of another, more intimate
 secret. They all feel the need to 
reconstruct their stories and to 
find their loved ones, taken away 
from them twice over, once by their 
disappearance and another by the 
secret. After forty years of silences, 
lies and taboos, within and outside 
the families, will the secret reveal? 
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លកពួ ប៊ូនមី អាចរំលឹកពីរឿងរា៉ៃវនៃជីវិត
របស់គត់ ដៃលវាជាការនិទានអសា្ចៃរៃយនិង
អាថ៌កំបំងមួយ។ ក្នុងរយៈពៃលប៉ុនា្មៃន
ថ្ងៃចុងកៃៃយមុនពៃលគត់សា្លៃប់ 
ខ្មៃចបៃពន្ធ និងកូនបៃុសដៃលបត់ខ្លួន 
បនមកសួរសុខទុក្ខគត់ ហើយបននាំគត់
ទៅកាន់រូងភ្នំមួយដៃលជាទីសំរាកចុងកៃៃយ

របស់គត់ ហើយក៏ជាកន្លៃងដៃលពៃលឹង
ដំបូងរបស់គត់បនចាប់ផ្តើម។

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៦ ខៃមិថុនា ម៉ៃង ២រសៀល

លកពូ ប៊ូនមី ដៃលជាអ្នកអាចរំលឹកពីរឿង

រា៉ៃវនៃជីវិតរបស់គត់ពីមុន

ដឹកនាំដោយ Apichatpong 

Weerasethaku, ១១៣នាទី, ២០១០,

និយយជាភាសាថៃ 

និងអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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       Saturday, June  6 - 2pm

Uncle Boonmee Who can Recall His 
Part Lives 
Directed by Apichatpong Weera-
sethakul, 113min, 2010, Thai 
version with English subtitles. 

UNCLE  BOONMEE WHO CAN RECALL 
HIS PAST LIVES is a unique tale of 
a man embracing life’s greatest 
mystery. Choosing to spend his 
final days surrounded by his loved 
ones in the countryside, Boonmee 
is visited by his dead wife (a ghost) 
and his lost son (a strange, hairy 
beast with red glowing eyes)  who 
come to guide him to his final 
resting place, a cave where his first 
soul began.
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បនា្ទៃប់ពីបនសិកៃសាជាមួយលកតាឥសី 
ពៃះធិន្នវងៃសបនតៃលប់ទៅពៃះ
បរមរាជវាំងរបស់ពៃះអង្គវិញ។  
នៅតាមផ្លូវនៃការធ្វើដំណើរ ពៃះអង្គបនបៃៃ
កៃលទៅជាមនុសៃសកើតខ្លុងដើមៃបីឲៃយ
បុតៃីនៃបូរីចមៃបា៉ៃពៃះនាងពៅអាណិត។
ពៃះនាងមានក្តីអាណិតអាសូរទៅមនុសៃស
កើតខ្លុងជាខា្លៃំង រួចពៃះនាងបនឲៃយកៃមារ
ទៅបុរសមា្នៃក់ោះ ដោយឃើញហៃតុនៃះ 
បងសៃីៗ របស់ពៃះនាង បនចោទពៃះនាង
ថាមានគូរកំណាន់ចិត្ត រួចក៏បញ្ចុះបញ្ចូល
ពៃះបិតារបស់ពៃះនាងបណ្តៃញពៃះនាង
ចៃញពីពៃះបរមរាជវាំង…។

ពៃះធិន្នវងៃសនាងពៅ

ដឹកនាំដោយ លក លី វា៉ៃ, 

១៩៦៦,១១៥នាទី,និយយជាភាសាខ្មៃរ 

វាគ្មិនៈ លក លី យូសៃៃង អ្នកដឹកនាំរឿង 

និងផលិតករ ក្នុងទសវតៃសឆ្នៃំ១៩៦០ 

និង១៩៧០

            ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ ខៃមិថុនា   ម៉ៃង ២រសៀល
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The Prince Preah Thinavong
Speaker: Ly You Sreang, 
Cambodian Filmmaker and 
producer in 1960s and 1970s
Directed by Ly Var, 115min, 1966, 
Khmer version

           Saturday, June 20 - 2pm

After studying magic with a 
hermit, Preah Thinavong returns 
to his palace. On the way home, 
he transformed himself into a 
leper in order to incite the pity of 
Princess Neang Pov, the daughter 
of the king of Borey Champa. The 
princess pitied the leper so much 
that she gave him her scarf. Her 
older sisters assumed that she 
had a lover and convinced her 
father to dismiss her from the 
palace…
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រតនៈគីរី ជាខៃត្តដច់សៃយល និងជាខៃត្ត

ដៃលគៃប់គ្នៃទទួលសា្គៃល់ចំពោះសមៃស់

ធម្មជាតិដ៏សៃស់តៃកាល  ដៃលស្ថិតនៅ

ភូមិភាគឥៃឍសាននៃបៃទៃសកម្ពុជា។ 

ខៃត្តដៃល សំបូរទៅដោយជនជាតិដើម

ភាគតិច ដៃលមានភាសា និងវបៃបធម៌ផ្ទៃល់

ខ្លួនរបស់ពួកគៃមួយនៃះ ដៃលមានភូមិនៅ

ដច់ឆ្ងៃយជាកៃុម មានភាពកៃីកៃនិងងយ

រងគៃៃះ។ ពួកគៃខ្វះខាតហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធ

ការចិញ្ចឹមជីវិត សៃវាសុខភាព និងការអប់រំ។

ពួកគៃរស់នៅដោយពឹងផ្អៃកទៅលើកសិកម្ម

និងធនធានធម្មជាតិ។ ពិព័រណ៍ «រតនៈគីរ»ី 

នៃះដៃលបនថតក្នុងរយៈពៃល៣ឆ្នៃំ នឹង

បង្ហៃញពីជីវិតរស់នៅបៃចាំថ្ងៃជាមួយនឹង

វិធីដ៏សាមញ្ញរបស់ពួកគៃ។ 

ថ្ងៃ ទី ៣  ខៃមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខៃមិថុនា
ថ្ងៃបៃកីពិព័រណ៍ : ថ្ងៃ ទី ៣  ខៃមិថុនា

ពិព័រណ៍
រតនៈគីរី

   ថ្ងៃ ទី ៣  ខៃមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខៃមិថុនា 

©  Cédric Delannoy

©  Cédric Delannoy
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Ratanakiri is one of the most remote 
province of Cambodia. Located at the 
extreme North-East of the country, 
a 9-hour drive from Phnom Penh, the 
province is well known for the beauty 
of its environment. 
Ratanakiri consists mainly of indige-
nous peoples with their own language 
and culture. Settled in distant villages, 
these groups are particularly poor 
and vulnerable. They lack infrastruc-
ture, livelihood opportunities, health 
services and education. Their lives 
depend on agriculture and natural 
resources.
The exhibition aims to show the 
everyday life of these people in a 
simply but touching way. The photos 
have been taken on a recent 3-year 
period in Ratanakiri only.

From June 3 to June 16 
Opening event: June 3

EXHIBITION
Ratanakiri

       From  June 3 - June 16 

©  Cédric Delannoy
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សំណុំរូបថតដៃលផ្តៃតសំខាន់ទៅលើ

ទិដ្ឋភាពបីយ៉ៃងនៃបឹងមួយនៅភាគខាងជើង

នៃរាជធានីភ្នំពៃញ តៃូវបនគៃយកមកធ្វើជា

វិចិតៃរូបនៃ បមា្លៃស់ប្ដូរតាមរយៈការអភិវឌៃឍ

ទីកៃុង សកា្តៃនុពល និងផលប៉ះពាល់នៃការ

ផ្លៃស់ប្តូរនៃះទៅលើសហគមន៍។

ដោយគ្មៃនបំណងទាញយកផលបៃយោ

ជន៍អ្វីឡើយ អ្នកថតរូបស្ម័គៃចិត្តបួនរូប 

ដៃលធា្លៃប់រស់នៅបៃទៃសកម្ពុជា 

ឬដៃលកំពុងតៃរស់នៅទីនៃះនៅឡើយ  

សូមផ្តល់ជូនអស់លកអ្នកនូវការណាត់

ជួបគ្នៃមួយនៅក្នុងបរិយកាសនៃការផ្លៃស់

ប្តូរនៃះ។ សូមអញ្ជើញអស់លកអ្នកឲៃយ

ទៅទសៃសនាម្តងទៀតនូវសង្កៃត់មួយដៃល

កំពុងតៃបត់បង់ និងកើតឡើងវិញក្នុង

ពៃលតៃមួយ។

ជីវិតទាំងបី
នៅបឹងកក់
   ថ្ងៃ ទី ១៩ ខៃមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី៩ ខៃកក្កដ

ថ្ងៃបៃីកពិព័រណ៍ : ថ្ងៃទី  ១៩ ខៃមិថុនា

©  Elinor Fry
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These three photo series focus 
on three facets of Phnom Penh’s 
northern lake. This lake is taken as an 
illustration of the mutation caused by 
the city’s development and its impact 
on the community and its dynamics. 
Without taking sides, this exhibition 
invites the public to appreciate the life 
of Boeung Kok’s inhabitants before 
and after its filling: from life along 
the rails to the West of the lake until 
the street art photos as an attempt 
to revive the neighbourhood, and 
children on the shore who, adapting 
to their new environment, play in the 
dunes, admiring their elders who use 
the field to practice motocross. The 
exhibition will invite you to discover 
the atmosphere of mutations as well 
as to rediscover a neighbourhood both 
lost and retrieved.

Three Lives of 
Boeung Kok 

       From June 19 - July 9

Opening event: June 19

©  Vincent De Wilde
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កាលបរិច្ឆៃទ
ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៩ ឧសភា     

ថ្ងៃ ទី១៦ ឧសភា   

ថ្ងៃ ទី២៣ ឧសភា  

ថ្ងៃ ទី៣០ ឧសភា   

ថ្ងៃ្ងទី៦ មិថុនា      

ថ្ងៃទី១៣ មិថុនា 

ថ្ងៃទី២០ មិថុនា

ថ្ងៃទី២៧ មិថុនា 

ពិធីចៃត់ពៃះនង្គ័ល...& សៃ្តីខ្មៃរនៅសម័យសង្គម...

ពៃះអាទិតៃយអស្តង្គតនៅភូមិខ្ញុំ

ពៃះថោង នាងនាគ

តើជើងមៃឃនៅឯណា?& តម្លៃកូនកៃមុំ

នរកបៃៃំបួនជាន់

អង្គរ ៖ ពៃៃសិល

សត្វបៃមា៉ៃញ់ចិញ្ចឹម 

នៅពីកៃៃយទា្វៃរបង

ផ្ទះ 

កន្លៃងហាមឃាត់

លកពូ ប៊ូនមី ដៃលជាអ្នកអាចរំលឹកពីរឿង...

ពៃះធិន្នវងៃសនាងពៅ

ក្លិបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី៩   ខៃឧសភា                     ម៉ៃង ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ២៣ ខៃឧសភា             ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ី៦ ខៃមិថុនា                      ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ី២០ ខៃមិថុនា                     ម៉ៃង  ២ រសៀល

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ជីវិតទាំងបីនៅបឹងកក់

រតនៈគីរី

ថ្ងៃ ទី ១៩ ខៃមិថុនា ដល់ 
ថ្ងៃទី៩ ខៃកក្កដ

ថ្ងៃទី ៣  ខៃមិថុនា ដល់ 
ថ្ងៃទី១៦ ខៃមិថុនា

ពិព័រណ៍

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

១, ២ , ៦,  ១៣, ១៤  ឧសភា - ១៨ មិថុនា   
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Closing Dates 

DATES
Cine Saturday 
May 9   
May  16  
May  23    
May  30  
June 6  
June 13
June 20
June 27 

Royal Ploughing ...&  Woman during...
My village at Sunset
Preah Thong and Neang Neak
Where is the Horizon? & Bride with...
Nine cycles of Hell
Angkor, the Stone Forest
Shiiku, The Catch 
Behind the gate

House 
Our Forbidden places 
Uncle Boonmee Who can... 
The Prince Preah Thinavong

CineClub 
May 9
May 23  
June 6   
June  20

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

2pm
2pm 
2pm 
2pm

May 1, 2, 6, 13, 14 - June 18  

Three Lives of Boeung Kok

Ratanakiri

June 19 to July 9

June 3 to June 16 

Exhibition
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