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CINE SATURDAY

ការរស់ និងការស្លៃប់នៅ
បៃៃសទពៃះវិហារ

Life and Death at 
Preah Vihear

        ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ កក្កដា ម៉ៃង៥ល្ងៃច    Saturday, July  4 - 5pm

ដឹកនាំដោយ ដៃវីដ ហ្វីនហ្គៃល ៥១ នាទី 

២០១៤ ភាសអង់គ្លៃស

Directed by David A. Feingold, 51 
min, 2014, English version

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

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដា្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

Life and Death at Preah Vihear 
examines the reasons why two 
Buddhist countries are fighting 
in the 21st Century over a Hindu 
temple from the 11th Century, the 
conflict due to a bad French map 
from the early 20th Century.

ការរស់ និងការស្លៃប់នៅបៃៃសទពៃះវិហារ 

ធ្វើការស្វៃងយល់ថាតើហៃតុអ្វបីានជា

បៃទៃសកាន់ពៃះពុទ្ធសសសនាពីរ ឈ្លៃះគ្នៃ

នៅសតវតៃសទី២១ ដើមៃបីដណ្ដើមបៃៃសទហិណ្ឌូ

ដៃលកសងឡើងតំាងពីសតវតៃសទី១១ ដោយ

សរតៃផៃនទីមិនល្អរបស់បារំាងដៃលបានគូស

នៅដើមសតវតៃសទី២០នោះទៅវិញ។
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ម៉ៃក់អូននៅកៃមំុ

លោកអំ៊ម្នៃក់បានជួលដួងច័ន្ទ 

ដៃលជាសៃកីៃមំុ ធ្វើជាម្ដៃយកូនសៃៅីគត់ 

ដោយសរបៃពន្ធសគត់មនជំងឺសរសៃ

បៃសទ ។ ដួងច័ន្ទមើលថៃទំារស្មដូីចកូន

បង្កើត ។ យូរឆ្នៃកំន្លងផុតទៅ កូនបៃសុ

ចៃបងគៃសួរនៃះបានតៃឡប់មកពីបរទៃសវិញ  

ហើយឈឺចិត្ដជាខ្លៃងំ ដោយសរ 

ឃើញឪពុករបស់ខ្លនួមនសៃកី្មៃងជំនួសម្ដៃយ 

គៃស្អប់ដួងច័ន្ទជាទីបំផុត ។

ដឹកនាំដោយ នុត សរ៉ុន ១០៥នាទី ១៩៩១ 

ភាសខ្មៃរ

     ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ កក្កដា ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

My Mom is a Virgin

Saturday, July  11 - 5pm

Directed by Nuth Sarun, 105 min, 
1991, Khmer version

A rich old man pays a young lady, 
Duong Chan (means “moon”  in 
Khmer language), for  pretending 
to be his second wife, because his 
first wife has mental illness and 
she cannot take care of their small 
daughter. Dung Chan loves the lit-
tle girl as her own child. 
A few years later, the old man’s son 
returns to Cambodia and he hates 
Dung Chan so much. Can hate turn 
into love?
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       ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ កក្កដា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច             Saturday, July 18 – 5pm                       

ទិដ្ឋភាពទីកៃុងភ្នំពៃញ 
មុននិងក្នុងអំឡុងសម័យ
សង្គម

កមៃងឯកសរដកសៃង់ចៃញពីសមុច្ច័យ

របស់មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា 

(រូបថតស្លៃយ និង វីដៃអូ) ៧៤នាទី 

សមសៃបសមៃៃប់គៃប់ភាស

កម្មវិធីនៃះជាផ្នៃកមួយនៃគមៃៃង

វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ ៖ 

«រោងជាងវិសៃសមកាល២០១៥» 

សស បាសក់ ដៃលនឹងនាំលោកអ្នក

ទៅទសៃសនាទិដ្ឋភាពទីកៃុងភ្នំពៃញដៃល

ជៃើសរីសចៃញពីបៃព័ន្ធសទិន្នន័យឯកសរ

របស់មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា 

មុននិងកក្នុងអំឡុងសម័យសង្គម។ 

ការបញ្ចៃំងស្លៃយពីរូបភាពកមៃៗ 

ក្នងុគោលបំណងចងកៃងឯកសរពីរាជធានី។

Views of Phnom 
Penh: before and 
during the Sangkum 

Slide show and video from various 
collection of Bophana archive 
database, 74 min, suitable for all 
language speaker

Presented as a part of the public 
program of The Vann Molyvann 
Project: Summer School 2015 at 
SA SA BASSAC, this evening brings 
together the selections from the 
Bophana archives focusing on 
views of Phnom Penh before and 
during the Sangkum. Slide shows 
of rare photographic collections 
by individuals committed to docu-
menting the capital include Mami 
Palgen (1942-1962) and Adolf 
Scherl (1966-1970), as well as 
anonymous short clips of a drive 
through the city in 1945 and labor 
at the construction of the airport 
in 1958. The program closes with 
Cambodia 1965, a documentary 
produced by Norodom Sihanouk 
during the Sangkum.
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គ្មៃននាគ គ្មៃនជីវិត

ដឹកនាំដោយដានីញ៉ៃល វីន ៣២នាទី 

២០១៣ ភាសខ្មៃរ

វាមិនមៃនជារឿងចៃដនៃយឡើយដៃលទន្លៃ

មៃគង្គ តំណាងឲៃយនាគរាជ ជាបៃភពនៃ

សុភមង្គល និងជីជាតិនៅបៃទៃសកម្ពុជា ។ 

គមៃៃងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួនធំដៃល

ភាគចៃើនសងសង់ឡើងនៅប៉ៃកខង

កៃៃមនៃទន្លៃ ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ៃងខ្លៃំង

ដល់ធនធានជលផលរបស់បៃទៃសនៅ

តាមដងទន្លៃ ។ ខៃសៃភាពយន្តឯកសរនៃះ

ឆ្លុះបញ្ចៃំងឲៃយឃើញពីស្ថៃនភាពជាក់ស្ដៃង

របស់គមៃៃងទាំងនោះ ពៃមទាំងសក្ខីភាព

ដោយផ្ទៃល់ពីសំណាក់អ្នកនៃសទ និង

អ្នកសង្កៃតការណ៍ខងវិទៃយាសស្តៃ ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ កក្កដា  ម៉ៃង ៥ល្ងៃច  

Mekong, the Progress 
Traps
Directed by Daniel Vin, 32 min, 2013, 
Khmer version

It is no accident that the Mekong 
River, symbolized by the Naga, is 
a source of happiness and fertil-
ity in Cambodia. The numerous 
hydro-electrical dam projects, 
mostly on its lower main stream, 
pose big risks for the riparian 
countries fish resources. This 
documentary reviews the situa-
tion of these projects and pro-
vides testimonies of fishermen 
and scientific observers.

           Saturday, July 25 - 5pm            
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  ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១ សីហា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

សង្គៃៃមកូនភ្លៃះ 

ដឹកនាំដោយលោក សុខ សុធន  ១២០នាទី 

ឆ្នៃំ ២០០៨ ភាសខ្មៃរ 

កូនភ្លៃះពីរគូបានឃ្លៃតឆ្ងៃយពីឪពុកម្តៃយ

និងរស់នៅបៃកគ្នៃ តំាងពីពួកគៃនៅជាទារក។

តើជីវិតរបស់កូនភ្លៃះទាំងពីរគូទៅជា

យ៉ៃងណា? តើពួកគៃអាចជួបជុំបងប្អូន 

និងឪពុកម្តៃយរបស់ពួកគៃដៃរទៃ? 

The war of twins 

           Saturday, August  1- 5pm 

Directed by Sok Sothun,120min, 
2008, Khmer version 

The film features the lives of 
couples of twins. The twin boys 
were separated from their 
parents and siblings from their 
childhood. Time flies, they grow 
up and become two handsome 
men and two beautiful women. 
What will happen to them when 
they meet each other again? 
Will they be able to find their 
parents?
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    ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ០៨ សីហា ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ឡូ

ដឹកនាំដោយរ៉ៃមី បៃៃយអៃន 

២៦នាទី ឆ្នៃំ ២០១៤ ភាសបារាំង 

និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

កម្ពុជាមនបៃជាជន១៥លននាក់ 

ក្នុងនោះ១០លនរស់នៅតំបន់ជនបទ។ 

បៃជាជនចៃើនជាង៧លននៃអ្នករស់នៅ

ជនបទទាំងនោះគ្មៃនទឹកស្អៃតបៃើបៃៃស់

នោះឡើយ។ ភាពយន្តឯកសរនៃះថត

ពីជីវិតរបស់ចាយ ឡូ ដៃលបានធំដឹងក្ដីនៅ

ក្នុងតំបន់ដាច់សៃយលនៅភាគឦសន

បៃទៃស ដៃលជាអតីតតំបន់ខ្មៃរកៃហម។ 

ដោយស្នៃក់អាសៃយ័នៅវត្ត ឡូបានតសូ៊រៀន

សូតៃរហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅ

សិកៃសានៅបារាំងរហូតបានកា្លៃយជាវិស្វករ

ផ្នៃកកសិកម្ម រួចហើយតៃឡប់មកជួយ

អភិវឌៃឍបៃទៃសវិញ។ លោកបានបង្កើត

អង្គការ«ទឹកស្អៃត១០០១»នៅខៃត្តបាត់ដំបង

 ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខភាពបៃ

ជាជននៅតាមទីជនបទ តាមរយៈការជួយ

ពួកគៃផលិតទឹកស្អៃតសមៃៃប់បរិភគនៅ

ក្នុងភូមិសៃុកផ្ទៃល់តៃម្ដង។

LO

           Saturday, August  8 - 5pm 

Directed by Remi Briand, 26min, 
2014, French version with English 
subtitles.

This documentary follows the 
life of Chay Lo who grew up in a 
remote region of the north-east 
of Cambodia, a former Khmer 
Rouge territory. Chay Lo passed 
his childhood in a difficult 
condition. He lived with Buddhist 
monks in Battambang and then in 
Phnom Penh. He got a scholarship 
to study in French and became 
agronomist engineer. He returned 
to Cambodia and co-founded 
1001 fontaines pour demain and 
he is now the director of “Teuk 
Saat 1001”in Battambang. This 
NGO aims to sustainably improve 
the health of rural populations in 
developing countries by enabling 
them to produce safe drinking 
water locally. 
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ដីបឹង

ដឹកនាំដោយគៃីស្តុហ្វ ហា្គៃហៃស៊ូឡូ ៥៨នាទី 

ឆ្នៃំ២០០៨ ភាសអង់គ្លៃស

ភាពយន្តនៃះតាមដានដំណើរផ្លៃស់ទីរបស់

តៃីនៅទន្លៃមៃគង្គ ហូរចាក់ទៅទន្លៃសប

ដៃលជាទីនៃសទដ៏ធំសមៃបើម។ 

ផលប៉ះពាល់នៃការសងសង់

ហៃដា្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធសផៃសៃងៗទៅលើទឹក 

បរិស្ថៃន មចា្ឆៃ និងទៅលើជីវិតរបស់មនុសៃស 

តៃូវបានបង្ហៃញឡើងតាមរយៈរូបភាព 3D ។

Lands of lakes 

Directed by Christophe Gargiulo, 
58min, 2008, English version. 

This film follows fish migrations 
along the Mekong River down to 
the amazing fisheries of the Tonle 
Sap Lake. The influence of built 
structures on the water, on the 
environment, on fish and on peo-
ple’s livelihoods is presented here 
through stunning 3D animations.
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Inside the khmer 
rouge 

             Saturday, August  15 - 5pm 

Directed by David A. Feingold, 
44min, 1990, English version 

    ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៥ សីហា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

ខងក្នងុពួកខ្មៃរកៃហម 

ដឹកនាំដោយដៃវីដ ហ្វៃនហ្គៃល ៤៤នាទី 

ឆ្នៃំ១៩៩០ ភាសអង់គ្លៃស 

ខងក្នុងពួកខ្មៃរកៃហមធ្វើការស្វៃងយល់

សុីជមៃៃទៅលើបៃវត្តិសស្តៃការឈ្លៃនពាន

គៃប់គៃង និងស្ថៃនភាពបច្ចុបៃបន្នរបស់

ពួកខ្មៃរកៃហម។ ខៃសៃភាពយន្តឯកសរ

នៃះធ្វើបទសម្ភៃសន៍ជាមួយទាហាន ទាំង

ទាហានខ្មៃរកៃហមសម័យថ្មី និងទាហាន

ដៃលធ្វើការបៃយុទ្ធសនឹងពួកខ្មៃរកៃហមទាំង

នៃះ។ ភាពយន្តនៃះក៏ស្វៃងយល់ផងដៃរពី

ផលប៉ះពាល់នៃការដកកងកម្លៃំងវៀតណាម

ចៃញពីបៃទៃស ទៅលើបៃជាជនកម្ពុជា។ 

Inside the khmer rouge take an 
in-depth look at the history, 
domination, and current status 
of the Khmer Rouge. The film 
features revealing interviews with 
soldiers of both modern Khmer 
Rouge and those who fight in 
opposition. The film takes a look 
at the effects on the Cambodian 
citizens upon the retraction of 
Vietnamese forces.
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Born in the year of 
Hare 

            Saturday, August   22 - 5pm 

Directed by Ebba Sinzinger, 
90min, 2010, English version

The film shot in Oslo, Vienna and 
Phnom Penh, is a documentary 
and deeply moving road movie. It 
accompanies Tai, a Khmer born, 
serious and charismatic young 
man who sets out on the most 
difficult and lonely journey that 
can be made: the journey to find 
oneself.

   ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២២ សីហា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

កើតឆ្នៃទំនៃសាយ 

ដឹកនាំដោយអៃបា សុីនហៃសុីនជឺ ៩០នាទី 

ឆ្នៃំ២០១០ ភាសអង់គ្លៃស 

ភាពយន្តឯកសរនៃះថតនៅអូស្ល ូវៃយៃន 

និងនៅភ្នពំៃញ គឺជា road-movie 

គួរឲៃយក្ដកុក្ដលួ។ វានឹងនំាផ្លវូតៃដៃល 

ជាបុរសវ័យក្មៃងកើតនៅកម្ពជុា 

មនភាពមឺុងម៉ៃត់ និងមនស្នៃហ៍ 

ចូលទៅក្នងុការធ្វើដំណើរដ៏លំបាក 

និងឯកោមួយ។ វាគឺជាការធ្វើដំណើរផៃសងពៃៃង 

ដើមៃបីស្វៃងរកខ្លនួឯង។
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Ratanak’s heart 

         Saturday, August   29 - 5pm 

Produced by Woman Media Center, 
75min, 2009, Khmer version. 

This is an educational movie 
showing the potential of a woman 
who becomes a good leader in 
communities and helps commu-
nity people to improve their liveli-
hood. In the story, a young woman 
who is a community facilitator 
from Phnom Penh, the capital city 
of Cambodia, after her graduation 
she spends her time helping a 
community towards a better life. 
She has been struggling through-
out the jungle life, a completely 
different world from where she 
lives, to bring about change to 
this ethnic minority’s community.

     ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៩ សីហា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

បៃះដូងរតនៈ 

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មនស្តៃីកម្ពុជា 

៧៥នាទី ឆ្នៃំ ២០០៩ ភាសខ្មៃរ 

នៃះជាភាពយន្តអប់រំបង្ហៃញពីសកា្ដៃនុពលរបស់

ស្តៃមី្នៃក់ដៃលកា្លៃយជាអ្នកដឹកនំាដ៏ល្អនៅក្នងុ

សហគមន៍ដោយបានជួយបៃជាពលរដ្ឋ 

ដើមៃបីលើកស្ទយួជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគៃ។ 

នៅក្នងុសច់រឿងនៃះ នារីវ័យក្មៃងជាអ្នក

សមៃបសមៃលួសហគមន៍ម្នៃក់មកពីទីកៃងុ

ភ្នពំៃញ បានចំណាយពៃលវៃលរបស់នាង

បនា្ទៃប់ពីនាងបានរៀនចប់ចៃញពីសល 

នៅក្នងុការជួយសហគមន៍ឲៃយមនជីវភាពល្អ

បៃសើរឡើង។ នាងបានពុះពារការលំបាក

នៃជីវិតក្នងុពៃៃភ្នដំៃលជាពិភពមួយខុសគ្នៃ

ដាច់សៃឡះពីពិភពនាងធា្លៃប់រស់នៅ ដើមៃបី

នំាមកនូវការផ្លៃស់ប្ដរូដល់សហគមន៍

ជនជាតិភាគតិចនៃះ។
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ក្លិបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោកនិង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

HEAD-ON ជាខៃសៃភាពយន្តបៃចំាឆ្នៃដំៃល

ទទួលបានការគំទៃយ៉ៃងចៃើន។ 
ខៃសៃភាពយន្តនៃះនិយយពីជនជាតិតួគី-
អាឡឺម៉ង់ពីរនាក់ 
ដៃលបង្ខចិំត្តរៀបការជាមួយគ្នៃ ដើមៃបីផល
ចំណៃញរៀងខ្លនួ។ ក្នងុវ័យ៤០ឆ្នៃ ំCahit 

Tomruk បានបៃើជីវិតប៉ៃឡៃ ជក់កញ្ឆៃ 
ផឹកសៃៃសៃវឹងជោក ពៃៃះតៃបៃពន្ធសជា
ទីសៃឡាញ់របស់គត់ស្លៃប់ចោល។ គត់
តៃវូបានគៃបញ្ជនូទៅមន្ទរីពៃទៃយវិកលចរិត 
ដៃលទីនោះគត់ជួបនារីម្នៃក់ឈ្មៃះ Sibel។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤   ខៃ កក្កដា   ម៉ៃង ២រសៀល

HEAD-ON 

ដឹកនាំដោយ ហា្វៃទី អាគិន, ១១៨នាទី, 

២០០៤, ភាសអាល្លឺម៉ង់/តួគី 

អកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

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, July 4 - 2pm

One of the most critically acclaimed
 films of the year: HEAD-ON 
follows two young Turkish-Germans
 who are forced into a marriage 
of convenience which ultimately 
blossoms into a bond of mutual 
admiration. In his 40s, Cahit 
Tomruk has given up on life after 
the death of his wife and seeks 
solace in cocaine and alcohol. He 
has been sent to a psychiatric 
clinic. There, he meets the suicidal 
Sibel. 

Head-On
Directed by Fatih Akin, 118min, 
2004, German / Turkish version 
with English subtitles.
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បញ្ច ៃំងខៃសៃភា ពយន្ត ខ្ល ីចំនួនពីរ៖ 
គៃ ៃប់ថ្ម មួយកា្ត ៃប់ (ដឹកនា ំដោ យ 
ចា ប សោ មច័ន្ទ រិទ្ធស , ៧នា ទី, ២០១៥, 
ភា ស ខ្ម ៃរ និងអកៃសរអង់គ្ល ៃសរត់ពីកៃ ៃម) 
និង សៃះហ ះ (ដឹកនា ំដោ យជា  
សុខយូ, ៧នា ទី, ២០១៤, ភា ស ខ្ម ៃរ 
និងអកៃសរអង់គ្ល ៃសរត់ពីកៃ ៃម)
រឿង«គៃ ៃប់ថ្ម មួយកា្ត ៃប់» 
ជា ប់ជ័យល ភីលៃខបី ក្ន ុងមហ សៃ ព
ភា ពយន្ត ខ្ល ីអា សុីអា គ្ន ៃយ៍តៃ ូហ្វ ៃស 
២០១៥។ ភា ពយន្ត នៃះនិយ យពីបុរស
កា្ល ៃហា នមិនស្គ ៃល់ឈ្ម ៃះម្ន ៃក់ដៃលបា ន
ជួយស�្គ ៃ ៃះកូនសៃ ីដ៏សៃ ស់ស្អ ៃតរបស់
លោ កមៃភូមិពីកៃ ុមក្ម ៃងទំនើងដៃលតៃងតៃ
បង្ក កា រអុកឡុកក្ន ុងភូមិ ដោ យអ្ន កកា្ល ៃហា ន
វ័យក្ម ៃងនៃះបា នសម្ល ៃប់ក្ម ៃងទំនើងទា ំង
នោ ះជា មួយនឹងជំពា ម� ស៊ូ។

         ថ្ង ៃសៅ រ៍ ទី១៨ ខៃកក្ក ដា   ម៉ៃង ២រសៀល

វា គ្ម ិន៖ ចា ប សោ មច័ន្ទ រិទ្ធស ិ និង ជា  សុខយូ 

សមិទ្ធស ិករភា ពយន្ត ខ្ម ៃរវ័យក្ម ៃង

             Saturday, July 18 - 2pm

Guest Speaker: Somchanrith Chap 
and Sokyou Chea, young Cambo-
dia filmmakers.    

Screening of two short films: A 
Fistful of Pebbles (directed by 
Somchanrith Chap, 7min, 2014, 
Khmer  with English subtitles) and 
Ride(directed by Sokyou Chea, 
7min, 2015, Khmer with English 
subtitles). 
A Fistful of Pebbles won the 3rd 
prize in the SEA Tropfest Film 
Festival 2015. The story is about a 
mysterious man who finds himself 
in the muddy monsoon in a village 
terrorized by a local gangster. 
When he’s unwittingly drawn into 
the village’s problem and the beau-
tiful daughter of the village Chief is 
about to be taken, the hero takes 
matters into his own hands… with a 
fistful of pebbles.
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រឿង«សៃះហ ះ» បា នជា ប់ជា ជមៃ ើស
ភា ពយន្ត  ទាំង១៦ចុងកៃ ៃយ ក្ន ុង
ចំណោ មរឿង១១៥ចំណងជើង ដៃល
បា នដា ក់បៃ កួត ក្ន ុងមហ សៃ ព ភាពយន្ត 
ខ្ល ីអា សុីអា គ្ន ៃយ៍តៃ ូហ្វ ៃស ២០១៥។  
រឿងនៃះកើតឡើងនៅ ជនបទសៃ ុក�ៃ ៃ
ក្ន ុងបៃ ទៃសកម្ព ុជា ។ ក្ម ៃងសៃ ីពីរនា ក់
បងប្អ ូនតៃងតៃនៅ ជា មួយគ្ន ៃ
ហើយកៃ ៃយមកតៃ ូវរស់នៅ បៃកគ្ន ៃ។ 
មុនពៃលបៃកគ្ន ៃ ពួកគៃម នឱកា ស
ចុងកៃ ៃយ បា នជិះសៃះហ ះជា មួយ
គ្ន ៃយ៉ៃងសបៃបា យ។ 

ជ�ៃកពិភា កៃសា ជា មួយសមិទ្ធស ិករភា ពយន្ត 
ទា ំងពីរជា ភា ស ខ្ម ៃរ។

Ride was chosen in the finalists 
among 16 out of 115 others 
short films in the SEA Tropfest  
2015. The story set in the 
countryside of Cambodia. Two 
inseparable young sisters have 
to come to terms with living 
apart for the first time. But 
before they go their separate 
ways, there’s just one last 
chance for the ride of their 
lives.

Discussion with the young 
filmmakers in Khmer.
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ខៃសៃភាពយន្ដនៃះ លោក សូហៃ អ៊ីម៉ៃម៊ូរា៉ៃ 
ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងបៃឆំង
ទៅនឹងសងៃ្គាម ក៏ដូចជាបង្ហៃញទៅដល់
ពិភពលោកឲៃយចងចាំអំពីទុក្ខវៃទនាដៃល
បង្កឡើងដោយគៃៃប់បៃកបរមណូ ។  
ខៃសៃភាពយន្តនៃះបានផលិតជាពណ៌សខ្មៃ 
សមនឹងចំណងជើង«ភ្លៀងពណ៌ខ្មៃ»។ 
តើពាកៃយខ្មៃនៅក្នុងខៃសៃភាពយន្តនៃះសំដៅ
ទៅលើអ្វី? 

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខៃសីហា ម៉ៃង ២រសៀល

ភ្លៀងពណ៌ខ្មៃ

ដឹកនាំដោយសូហៃ អ៊ីម៉ៃម៊ូរា៉ៃ ១២០ នាទី 

១៩៨៩ ភាសជប៉ុន អកៃសរបារាំងរត់ពីកៃៃម

       Saturday, August  1 - 2pm

Black rain 
Directed by Shohei Imamura, 
120min, 1989, Japanese version 
with French subtitles 

Sohohei Imamura makes this film 
to fight against the war and show 
to the world the consequences of 
atomic bomb. The filmmaker 
decides to produce this film in 
black and white. What is his motive 
for this technical choice?  
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ជាខៃសៃភាពយន្តបៃបសុើបអង្កៃត ជាប់
ចំណាត់ថា្នៃក់ជារឿងដៃលរន្ធសត់បំផុត។ 
រឿងនៃះនិយយពីឃតកម្មកំបាំងមុខ 
ការរៀបគមៃៃងសម្លៃប់របស់ជនដៃដល់ 
និងរបៀបលក់ទុកភស្តុតាង។ 
ចង់ដឹងថាតើរឿងនៃះរន្ធសត់ និងធ្វើឲៃយ
ទសៃសនិកជនមនចម្ងល់ដល់កមៃិតណា
នោះPsychoនឹងបកសៃៃយទៅអ្នកទាំង
អស់គ្នៃ។ 

មនុសៃសវិកលចរិត

ដឹកនាំដោយអាល់ហ្វៃៃដ ហុីតកុក ១០៨នាទី 

១៩៦០ ភាសអង់គ្លៃស 

            ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខៃសីហា   ម៉ៃង ២រសៀល

Psycho
Directed by Alfred Hitchcock, 
108min, 1960, English version. 

         Saturday, August 15 - 2pm

This is a very famous suspend 
and horror movie from Alfred 
Hitchcock. The story is about 
a mysterious murder. How the 
murder kills his victim and how 
can he destroys all evidence on 
the scene?
Psycho is considered one of 
Hitchcock’s best films and praised 
as a work of cinematic art by 
international film critics and 
film scholars. Ranked among the 
greatest films of all time, it set 
a new level of acceptability for 
violence, deviant behavior and 
sexuality in American films.
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បនា្ទៃប់ពីបានបមៃើក្នុងមហាសង្គៃៃម 
ជាងកាត់សក់ជនជាតិជ្វីហ្វម្នៃក់ (ឆលី 
ឆព្លីន) បានដៃកសមៃៃកក្នុងមន្ទីរពៃទៃយ
យោធារាប់ឆ្នៃំ ដើមៃបីពៃយាបាលរបួស។ គត់
មិនបានដឹងពីរឿងឡើងកាន់អំណាចរ
បស់ជនផ្ដៃច់ការហា្វៃសុីស Adenoid 

Hynkel និងពីរឿងនយោបាយរីសអើង
ពូជសសន៍របស់ជនផ្ដៃច់ការនៃះឡើយ។ 
ជាងកាត់សក់ម្នៃក់នៃះមុខមត់ដូច Hynkel 
ខ្លៃំងណាស់។ នៅពៃលគត់តៃឡប់មក
នៅកន្លៃងដើមគត់ធា្លៃប់រស់នៅវិញ គត់
សៃឡាំងកាំងនឹងភាពផ្លៃស់់ប្តូរដ៏ឃោរឃៅ
គត់ក៏បានចូលរួមជាមួយសៃីស្អៃត 
និងអ្នកជិតខងឯទៀត ដើមៃបីបះបរ។ 

អ្នកកាន់លទ្ធសិផ្តៃច់ការដ៏អស្ចៃរៃយ

ដឹកនាំដោយឆលី ឆបលីន ១២៥នាទី 

១៩៤០ ភាសអង់គ្លៃស  

            ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខៃសីហា   ម៉ៃង ២រសៀល

The Great Dictator 
Directed by Charlie Chaplin, 
125min, 1940, English Version.

           Saturday, August 28 - 2pm

After dedicated service in the 
Great War, a Jewish barber 
(Charles Chaplin) spends years in 
an army hospital recovering from 
his wounds, unaware of the simul-
taneous rise of fascist dictator 
Adenoid Hynkel (also Chaplin) and 
his anti-Semitic policies. When 
the barber, who bears a remark-
able resemblance to Hynkel, 
returns to his quiet neighbor-
hood, he is stunned by the brutal 
changes and recklessly joins a 
beautiful girl (Paulette Goddard) 
and her neighbors in rebelling.
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"ឧត្តមឆន្ទៈបៃតង"ជាកម្មវិធីមួយដៃល

បានផ្តួចផ្តើមឡើងក្នុងការអភិវឌៃឍន៍

សហគមន៍របស់ខ្លួន 

ដៃលមនគោលបំណង បង្កើនការយល់ដឹង 

អំពីបញ្ហៃ បរិស្ថៃន នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា 

ជាពិសៃសក្នុងតំបន់ទីកៃុង។ ដោយបៃើ 

ការបៃកួតរូបថត ដើមៃបីអោយចូលរួម

ពីយុវជន ក្នុងការគិត និងការចាប់យកនូវ

សកម្មភាពទាំងអស់ដៃល ឆ្លុះបញ្ចៃំង

ពី ទសៃសនៈនៃ បរិស្ថៃន។ 

រូបថតមួយចំនួននឹងតៃូវបានជៃើស 

និងដាក់តាំង ដល់សធារណៈដើមៃបី លើក

កំពស់ការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តដល់

គំនិតនៃ សៃដ្ឋកិច្ច បៃតង។

ថ្ងៃបៃកីពិព័រណ៍ : ថ្ងៃទី  ២៨ ខៃកក្ដដា

ពិព័រណ៍
ឧត្តមឆន្ទៈបៃតង

   ថ្ងៃ ទី ២៣  ខៃកក្ដដា ដល់ ថ្ងៃទី៨ ខៃសីហា 

“Cambodia Green Will” which initiative 
in its community development pro-
gram aim to raise awareness about 
environment issues in Cambodia 
especially urban areas. By using photo 
contest to engage youth to think and 
capture all kind of activities reflect 
the concept of environment. Some of 
the photos that will be selected and 
exhibit to the public to raise aware-
ness and encourage the idea of green 
economy

Opening event: July 23

EXHIBITION
Cambodia Green Will

  From  July 23 - August 8
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ភាពយន្ដឯកសរ ដៃយាយអិន អូសិន 

អ៊ិនធើណៃសិនណល ហ្វីសសឺរី 

ដៃលរៀបរាប់ពី ការជួញដូរមនុសៃស 

នៅកៃៃមរូបភាព របស់អតីតភា្នៃក់ងរ

ជៃើសរីសពលករ ដៃយាយអិនអូសិន 

អ៊ិនធើណៃសិនណល  

ដៃលបច្ចុបៃបន្ន តៃូវបានជាប់ចោទ 

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដ និងកិច្ចពិភាកៃសា

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដ 

រឿង ករណីកៃមុហុ៊ន ដៃយាយអិន អូសិន

កាលបរិច្ឆៃទ៖ ថ្ងៃសុកៃ ទី២៤ ខៃកក្កដា

ពៃលវៃល៖ ម៉ៃង ៦ល្ងៃច

វាគ្មនិ៖

១-កញ្ញៃ Camille Dumont

ទទួលបន្ទកុទំនាក់ទំនងនៅក្នងុគមៃៃងបៃយុទ្ធស

បៃឆំងអំពើជួញដូរមនុសៃសនិងជាលិតករ

នៃខៃសៃភាពយន្ដនៃះ

២-លោក Sokchar Mom  

បៃធានគៃប់គៃងកម្មវិធី ទទួលបន្ទកុក្នងុគមៃៃង

បៃយុទ្ធសបៃឆំងអំពើជួញដូរមនុសៃស បៃចំាអង្គការ

ជំនួយផ្លវូចៃបាប់ដល់កុមរ និងសៃ្ដី

Screening and discussion 

The video “The Giant Ocean Case: 
Challenges in Securing Justice for 
Exploited Fishermen” explains the 
human trafficking ring behind the 
former recruitment agency Giant 
Ocean International Limited, now 
accused and condemned for human 
trafficking in Cambodia.  USAID-
Counter Trafficking In Persons CTIP 
Program supports 97 victims in this 
case that is of extreme importance 

SPECIAL SCREENING

Title: The Giant Ocean Case
Date: Friday 24 July
Time: 6:00pm 
Speaker for Q & A :  
1-Miss. Camille Dumont
Communication specialist and 
producer of the film, USAID-CTIP 
project
2-Mr. Sokchar Mom  
Program manager in charge 
of USAID-CTIP project at Legal 
Support for Children and Women 
(LSCW) 
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និងកាត់ទោសពីបទជួញដូរមនុសៃស 

នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។ អង្គការ USAID-

នៅក្នុងគមៃៃងបៃយុទ្ធសបៃឆំងអំពើជួញ

ដូរមនុសៃស បានជួយជនរងគៃៃះ 

៩៧នាក់ក្នុងការដាក់ពាកៃយបន្ដឹង វាជា

បញ្ហៃសំខន់ ដូចជាករណីមួយចំនួននៅ

លើពិភពលោក កើតចៃញពីភា្នៃក់ងរជៃើស

រីសពលករដៃលទទួលបានអាជា្ញៃប័ណ្ណ 

តៃូវបានប្ដឹងពីបទជួញដូរបុរសនៃសទ 

កៃៃមចៃបាប់ជួញដូរមនុសៃស។

ភាពយន្ដឯកសរនៃះក៏បានបង្ហៃញ ជុំវិញ

បញ្ហៃជួញដូរមនុសៃសជាទាសករនៃសទតាម

សមុទៃ ពីតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍ ទៅទូទាំង

ពិភពលោក ។ ឯកសរដៃលឆ្លងកាត់ការ

សុើបអង្កៃតយ៉ៃងម៉ត់ចត់មួយនៃះ នឹង

បង្ហៃញពីភាពស្មុគស្មៃញ ដំណោះសៃៃយ

ផៃសៃងៗនៅក្នុងបៃទៃសនីមួយៗ ហៃតុផល

លំបាកក្នុងការជួយសងៃ្គោះជនរងគៃៃះ 

និងបញៃឈប់អ្នកបៃពៃឹត្ត រួមជាមួយភាគីដៃល

ជាប់ពាក់ពន្ធសក្នុងបទឧកៃិដ្ឋនៃះ ។

since it is one of the few cases in the 
world where a licensed recruiting 
agency has been prosecuted under 
Trafficking In Persons law for traffick-
ing men on fishing vessels. 

The video also illustrates the ring of 
human trafficking from South East 
Asia to all over the world of people en-
slaved on fishing vessels.  It explains 
the investigation of the case, showing 
the complexity and involvement of 
other countries and why it is hard to 
rescue people and to arrest perpetra-
tors and all the different parties 
involved in the crime.
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កាលពីដើមខៃមករាឆ្នៃ២ំ០១០ 

លោកសសៃ្តាចារៃយបណ្ឌតិ ធុយ ចាន់ធួន 

អមដោយនិសៃសិតជាង១០នាក់ទៀត បានចុះ

សិកៃសាដល់ទីតំាងស្ថៃនីយនៅក្នងុខៃត្ត

ពៃះវិហារ ក្នងុគោលបំណងស្វៃងរកស្ថៃនីយ

បុរៃបៃវត្តមិ្លពូៃៃ។

នៅពៃលដៃលពួកគត់បានទៅដល់ពៃៃរបះ

មួយ ចំងយបៃហៃល២គីឡូម៉ៃតៃពីភាគ

ខងតៃបូងនៃទីរួមសៃកុឆៃប មន

ឧសៃសាហកម្ម ដៃក និង ថ្ម 
នៅក្នុងសម័យខ្មៃរបុរាណ-អារៃយធម៌អង្គរ

បាឋកថា

ដោយ លោកសសៃ្តាចារៃយបណ្ឌិត 

ធុយ ចាន់ធួន

តួនាទី អនុបៃធានវិទៃយាស្ថៃនវបៃបធម៌ 

និងវិចិតៃសិលៃបៈ នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា 

និងជាអនុបៃធានសមគមអ្នក

បៃវត្តិសសៃ្ដកម្ពុជា

ថ្ងៃសុកៃ ទី២១ ខៃសីហា

វៃលម៉ៃង៖ ៦:៣០នាទី ល្ងៃច

បាឋកថាធ្វើឡើងជាភាសខ្មៃរ 

ថ្ងៃសុកៃ ទី២១ ខៃសីហា

Iron and Stone Industry in ancient 
Cambodia, Angkor Civilization

In the beginning of January, 
2010, accompanied by around 10 
students, Dr. THUY Chanthourn 
did field studies in Preah Vihear 
province in order to find the 
Mluprei site which Mr. Paul Levy 
mentioned in a book of École 
Française d’Extrême Orient in 
1942.
Accidentally, when they arrived 
at the sparse forest, about 2 
kilometers south of the center of 
Chep district, trucks and excava-
tors were working for ASEAN road 

LECTURE

Friday, August 21 

Presented by: Prof. THUY Chan-
thourn, Ph.D.
Duty: Deputy Director General, 
Institute of Culture and Fine Arts, 
Royal Academy of Cambodia
Date: August 21st, 2015
Time: 06:30 pm
Language: the lecture is in Khmer
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គៃឿងចកៃជាចៃើនដៃលកំពុងតៃឈូសឆយដី

ដើមៃបីសងសង់ផ្លវូតភា្ជៃប់តំបន់អាស៊ៃន។

នៅពៃលនោះ កៃមុការងររបស់

គត់បានបៃទះឃើញដីខ្មៃដូចផៃះ 

ដំុថ្មខ្មៃសៃលិជាចៃើន និងបំពង់ខៃយល់ 

ដៃលតៃវូបានគៃកាយចៃញពីដី។ ភា្លៃមនោះ 

ពួកគត់បានផ្អៃកការងរចុះទៅពិនិតៃយ និង

សិកៃសានៅទីតំាងស្ថៃនីយបុរៃបៃវត្ត ិខងលើ។ 

រឿងនោះ វាបានបៃៃកា្លៃយទៅជារបកគំហើញ

ថ្មនីៃឧសៃសាហកម្មដៃកខ្មៃរបុរាណទៅវិញ។

ការណ៍នៃះ បញ្ជៃក់ថាមនុសៃសខ្មៃរបុរាណ 

មនបច្ចៃកទៃសខងវិទៃយាសសៃ្ដខ្ពស់ ក្នងុ

ការចមៃៃញ់រ៉ៃដៃក និងបញ្ជៃក់ថាពួកគៃចៃះពី

របៀបបៃើភ្លើងដើមៃបីទទួលបានដៃកដៃល

មនគុណភាពល្អ ក៏ដូចជាសមសភាពគីមី

ដ៏ទៃទៀតដៃលមនភាពបៃហាក់បៃហៃលគ្នៃ ។

សក្ខកីម្មទំាងនោះ បញ្ជៃក់ថា 

មនុសៃសខ្មៃរមុនសម័យអង្គរ ចៃះបៃើកំដៅ 

រាប់ពាន់អងៃសាសៃ ដើមៃបីរំលយដៃក។

បាឋកថានៃះ នឹងបង្ហៃញថាតើឧសៃសាហកម្ម

ដៃកនៅសម័យខ្មៃរបុរាណដើរតួសំខន់

យ៉ៃងដូចម្តៃចខ្លះសមៃៃប់ភាពសមៃបូរបៃប

និងភាពអស្ចៃរៃយនៃវបៃបធម៌ និងអារៃយធម៌ខ្មៃរ? 

construction. Then, his team saw 
black-ash soil, jet-black stones, 
and toyere unearthed. They im-
mediately stopped the work to 
check and study the site. That 
turned out to be a new discov-
ery of the ancient Khmer iron 
industry. 
It shows that our Khmer ancestor 
could have high technology to 
smelt iron ore and they knew how 
to use fire to get good iron quality 
and similar chemical composi-
tions. Those definitely show that 
ancient Khmers in the pre-Angkor 
period could heat fire up to 
thousands of degrees Celsius for 
smelter iron ore. 
This lecture will show how Iron 
industry plays the important role 
for the richness and wonder of 
Khmer culture and civilization 
because ancient Khmers could 
produce and cast many types of 
weapons to protect the country 
and tools to use in daily life. They 
made iron tools such as chisels, 
Pheng (iron pickaxe tool) to cut 
sand stone and laterite for 
building temples.
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កាលបរិច្ឆៃទ
ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៤ កក្កដា      

ថ្ងៃ ទី១១ កក្កដា    

ថ្ងៃ ទី១៨ កក្កដា   

ថ្ងៃ ទ២៥ កក្កដា    

ថ្ងៃ្ងទី១ សីហា      

ថ្ងៃទី៨ សីហា 

ថ្ងៃទី១៥ សីហា

ថ្ងៃទី២២ សីហា

ថ្ងៃទី២៩ សីហា 

ការរស់ និងការស្លៃប់នៅបៃៃសទពៃះវិហារ

ម៉ៃក់អូននៅកៃមុំ

ទិដ្ឋភាពទីកៃងុភ្នពំៃញ មុននិងក្នងុអំឡុងសម័យសង្គម

គ្មៃននាគ គ្មៃនជីវិតុំ

សង្គៃៃមកូនភ្លៃះ 

ឡូ &  ដីបឹង

ខងក្នុងពួកខ្មៃរកៃហម  

កើតឆ្នៃំទនៃសាយ

បៃះដូងរតនៈ 

HEAD-ON 

វាគ្មិន៖ ចាប សោមច័ន្ទរិទ្ធសិ និង ជា សុខយូ 

ភ្លៀងពណ៌ខ្មៃ 

មនុសៃសវិកលចរិត 

អ្នកកាន់លទ្ធសិផ្តៃច់ការដ៏អស្ចៃរៃយ

ក្លិបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី៤ ខៃកក្កដា                      ម៉ៃង ២ រសៀល

ថ្ងៃទី១៨ ខៃកក្កដា              ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ី១ ខៃសីហា                      ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ី១៥ ខៃសីហា                     ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ី២៩ ខៃសីហា             ម៉ៃង  ២ រសៀល

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ឧត្តមឆន្ទៈបៃតងថ្ងៃ ទី ២៣  ខៃកក្ដដា ដល់ 
ថ្ងៃទី៨ ខៃសីហា 

ពិព័រណ៍

ឧសៃសាហកម្ម ដៃក និង ថ្ម នៅក្នុងសម័យខ្មៃរបុរាណ-អារៃយធម៌អង្គរ

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដ និងកិច្ចពិភាកៃសា

ថ្ងៃសុកៃ ទី២១ ខៃសីហា

 ថ្ងៃសុកៃ ទី២៤ ខៃកក្កដា

បាឋកថា

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដ 

DATES
Cine Saturday 
July 4   
July  11  
July  18   
July  25  
August 1  
August 8
August 15
August 22
August 29 

Life and Death at Preah Vihear 
My Mom is a Virgin
Views of Phnom Penh...
Mekong, the Progress Traps
The war of twins 
LO & Lands of lakes
Inside the khmer rouge  
Born in the year of Hare
Ratanak’s heart

Head-On
By Somchanrith Chap and Sokyou 
Black rain 
Psycho 
The Great Dictator

CineClub 
July 4
July 18
August 1   
August 15
August 29

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

2pm
2pm 
2pm 
2pm
2pm

Cambodia Green WillFrom  July 23 to 
August 8

Exhibition

Iron and Stone Industry in ancient Cambodia, 
Angkor Civilization

Screening and discussion 

Friday, August 21

Friday July 24

Lecture

Special Screening
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