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 កៃដាសមិនអាចខ្ចប់ភ្លើង 

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ៥កញ្ញៃ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ដឹកនាំដោយលោក ប៉ៃន់ រិទ្ធី មានរយៈពៃល 

៨៧នាទី ផលិតនៅឆ្នៃំ ២០០៦ ភាសាខ្មៃរ 

និងភាសាអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដា្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

សា្ថៃប័នឯកសារនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ភាពយន្តឯកសារនៃះបងា្ហៃញពីសង្គមខ្មៃរតាម

រយៈជោគវាសនារបស់នារីរកសីុផ្លវូភៃទ ដៃល

ទទួលរងនូវផលវិបកបនៃសល់ពីសងៃៃ្គមរយៈ

ពៃលជិត១០ឆ្នៃ។ំ ពួកគៃរស់នៅចំកណ្តៃល

បៃះដូងនៃរាជធានីភ្នពំៃញ ភាពអៀនខ្មៃស

បណ្តៃ លអោយពួកគៃបន្តបៃកបរបរនៃះ និងមិន

ហ៊ៃនវិលតៃឡប់ទៅសៃកុកំណើតវិញ។ ដា ជា

នារីបៃកបរបររកសីុផ្លវូភៃទមួយរូបក្នចំុណោម

នារីដទៃទៀតបនបោកបញ្ឆៃតប្អនូសៃរីបស់

ខ្លនួអោយធា្លៃក់ក្នងុនរកដូចរូបនាង។ តើជីវិតនាង 

និងប្អនូសៃរីបស់នាងនឹង

ទៅជាយ៉ៃងណ?

CINE SATURDAY

Paper Cannot Wrap 
Up Embers 

Saturday,  September 5 - 5pm

Directed by Rithy Panh, 87 min, 
2006, Khmer version with English 
subtitles

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

This documentary film is resplend-
ent and undeniably tragic at the 
same time, documenting the ruined 
life –and spiritual death- of young 
prostitutes in Phnom Penh whose 
futures were annihilated when 
their bodies were turned into items 
of sexual commerce. ‘Paper’ puts 
faces and names to the utter
misery afflicting more than 30,000 
Cambodian women in this vivid, 
expressive, and outstanding 
documentary film.
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មា្ចៃស់កំាបិតត្នៃត

ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ មានរឿងចម្លៃកៗកាន់

តៃចៃើនឡើងចាប់តំាងពីមានការបញ្ចៃងំ

រឿង អាសអាភាសនៅក្នងុភូមិមក។ 

ក្មៃងសៃខី្លះមានបញ្ហៃផ្លវូចិត្ត ហើយខ្លៃច

បៃសុៗ។ ក្មៃងសៃខី្លះទៀតតៃវូបនគៃចាប់

រំលោភ រួចហើយសមា្លៃប់។ ម៉ៃគឺជាបុរស

មា្នៃក់ដៃលគៃសងៃស័យថាជាអ្នកបង្ករឿងទំាង

នៃះឡើង។ បុ៉ន្តៃគៃប់យ៉ៃងមិនអាចទាយដឹង

មុននោះឡើយ។ ដោយសារភាពវៃឆ្លៃត និង

សៃចក្ដកីា្លៃហនរបស់មៃឃំុដៃលតៃវូជាមីង

របស់ក្មៃងសៃរីង គៃៃះមា្នៃក់នោះ អ្នក

បៃពៃតឹ្តល្មើសក៏តៃវូបនរកឃើញ។

ដឹកនាំដោយ មណ្ឌលព័ត៌មានស្តៃីកម្ពុជា 

(WMC)មានរយៈពៃល ៣១នាទី 

ផលិតនៅឆ្នៃំ ២០០៦ ជាភាសាខ្មៃរ

     ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១២កញ្ញៃ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច

Palm Knife Owner

Saturday,  September 12- 5pm

A film chosen from Women Media 
Center, 31 min, 2006, 
Khmer version 

From day to day, there are more 
and more strange phenomena since 
porno films are screened in the vil-
lage. Some girls become mentally ill 
and scared of men. Some girls have 
been raped and killed. Movies are 
suspected to have caused all this. 
However, things are not what they 
seem. Thanks to the intelligence of 
the commune chief who is a brave 
woman and the aunt of a girl who 
is one of the victims, the offender 
is found.
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កា្តៃមសក
ដឹកនាំដោយ មណ្ឌលព័ត៌មានស្តៃីកម្ពុជា 

(WMC)មានរយៈពៃល ២១នាទី 

ផលិតនៅឆ្នៃំ ២០០៦ ជាភាសាខ្មៃរ 

ភាពយន្តនៃះរៀបរាប់ពីជីវិតក្មៃងសៃមីា្នៃក់

ដោយបៃៀបធៀបទៅនឹង ជីវិតរបស់កា្ដៃម

សក។ សិទ្ធតីៃវូបនគៃចាប់រំលោភកាល

នាងនៅពីក្មៃង។ ឪពុកមា្ដៃយនាងមិនខ្វល់នឹង

នាងឡើយ។ នាងបនឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍

ល្វងីជូរចត់នៃជីវិតដៃលនាងមិន អាចបំភ្លៃច

បនឡើយ។ នៅទីបំផុត សិទ្ធក៏ីបនសក

ចៃញពីសំបកចាស់របស់ខ្លនួកា្លៃយជាគៃួននៅ

សាលរបំ ។ រីឯអ្នកដៃលបនបង្ក និងអ្នក

រួមគំនិតរំលោភបំពាននាង ក្នងុនោះក៏មាន

មា្ដៃយនាងផងដៃរ ក៏តៃវូទទួលទោសជាប់ពន្ធនា

គារដោយសារទង្វើបៃឆំងនឹងចៃបាប់ និង

បៃឆំងនឹងមនុសៃសជាតិរបស់ពួកគៃ។

The Shedding Crab 
A film Chosen from Women Media 
Center, 21 min, 2006, Khmer 
version 

The movie describes a young girl’s 
life in comparison with the life 
of crab after molting. Sithy had 
been raped when she was young. 
Her parents didn’t take care of 
her. She traversed a bitter 
experience of life which she is 
unable to forget. At last, Sithy is 
out of her old shell and becomes a 
professor at the School of Dance. 
And sexual abusers, even her 
mother, are in jail due to their 
wrongdoing against the law and 
humanity.
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បៃទៃសបរាំង 
មាតុភូមិរបស់យើង
ដឹកនាំដោយលោក Rithy 

Panh,មានរយៈពៃល ៧៥នាទី 

ផលិតនៅឆ្នៃំ ២០០៧ ជាភាសាអង់គ្លៃស 

ផ្តើមបទបងា្ហៃញដោយលោក Rithy 

Panh និង Anne-Laure Porée (សំនួរ 

និងចម្លើយ)។ ការបញ្ចៃំងខៃសៃរភាពយន្តនៃះ

ស្ថិតនៅកៃៃមគមៃៃងរបស់ចលនារចងចាំ 

និង ការផ្ឌល់សិទ្ធិពិសៃសជូនលៃាក ប៉ៃន់ រិទ្ធី

ខៃសៃរភាពយន្តនៃះមាននូវរូបភាពឯកសារ

ដៃលរំលឹកពីសម័យអណនិគមបរាំងមក

លើកម្ពុជាដោយគា្មៃនអំពើហឹងៃសាកើតឡើង 

នៃះហើយដៃលធ្វើអោយយើងអាចគៃចផុត

ពីសង្គៃៃម ភាពវឹកវរ និងវិនាសកម្ម។

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៩ កញ្ញៃ - ម៉ៃង៦:៣០ល្ងៃច  

France Is Our Mother 
Country 
Directed by Rithy Panh, 75 min, 2007,
French version and presentation by 
Rithy Panh and Anne-Laure Porée with 
Q&A. The screening is under
the framework of Act of Memory 
and Carte Blanche to Rithy Panh

NB: The screening starts at 6:30pm

This latest film of the director is 
a story of a failed encounter
between two cultures, two sensi-
tivities, two realms of imagina-
tion: an encounter which resulted 
in a colonization not exempt 
from brutality while it could have 
avoided wars, chaos and destruc-
tion.
Primarily based on extracts 
of archive film shot mainly in 
Indochina in the early twentieth 
century until the fall of Dien Bien 
Phu, this film is a continuation 
of a cinematographic reflection 
about time, memory and looking.

Saturday,  September 19 - 6:30pm
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សៃចក្តបីរម្ភ 
និងសចក្តីសងៃឃឹមនៅកម្ពុជា
ដឹកនាំដោយ អីសាប៊ៃល 

អាបៃ៊ីក  មានរយៈពៃល  ៥៧នាទី 

ផលិតនៅឆ្នៃំ១៩៩៣ ជាភាសាអង់គ្លៃស 

នៅថ្ងៃទី 23 ខៃតុលឆ្នៃំ 1991 អ៊ុនតាក់

តៃូវបនបង្កើតឡើងដើមៃបីធានាឱៃយបននូវ

ការអនុវត្ដន៍កិច្ចពៃមពៃៀងស្តីពីនយោបយ

ការទូតដ៏ទូលំទូលយនៃជម្លៃះនៃះ

បៃទៃសកម្ពុជា។ ការចុះហត្ថលៃខក្នុង

កិច្ចពៃមពៃៀងសន្តិភាពទីកៃុងប៉ៃរីសដោយ

បកៃសពួកចំនួនបួន នៃបៃទៃសកម្ពុជា។ 

ការបោះឆ្នៃតនៃះតៃូវបន 

គៃរៀបចំនៅក្នុងឆ្នៃំ 1993 ដោយអ៊ុនតាក់

ដោយគា្មៃនការចូលរួមរបស់គណបកៃស

នៃរបបកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយៃយ ហើយវារង

ការគំរាមកំហៃងទាំងអស់ នៅលើមនុសៃស

នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ដោយសារការ

អវត្តមាននៃះ។ វានៅតៃមានក្តសីងៃឃឹមនិងការ

ភ័យខ្លៃចចំពោះបៃជាជនកម្ពុជា។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៦ កញ្ញៃ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច  

Fear and Hope in 
Cambodia
Directed by Isabelle Abric, 
57 min, 1993, English version

On 23 October 1991 UNTAC was 
established to ensure implemen-
tation of the Agreements on 
the Comprehensive Political 
Settlement of the Cambodia 
Conflict, signed in the Paris Peace 
agreement by the four fac-
tions of Cambodia. The election 
was arranged in 1993 by UNTAC 
without the participation of the 
party of Democratic Kampuchea 
and it threatened people all over 
Cambodia.

Saturday,  September 26 - 5pm
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   ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣ តុល ម៉ៃង ៥ ល្ងៃច

សៃមលអង្គរ

ដឹកនំាដោយ ឡឺវី ពៃយៃរអូសា្កៃរ; ស្ពតីហៃស័របរបរ៉ាៃ

 រយៈពៃល៥៥នាទី ឆ្នៃំ១៩៩៧ ភាសាខ្មៃរ 

កៃៃយសងៃ្គាមជាចៃើនទសវតៃស អង្គរ

នៅតៃជាទីកន្លៃងសកា្កៃរៈរបស់ខ្មៃរ។ 

ឯកសារនៃះតៃូវបនថតនៅតំបន់អង្គរ 

ដោយបងា្ហៃញពីការជួបបៃសព្វគា្នៃរវាង

កម្ពុជាអតីតកាល និងកម្ពុជាបច្ចុបៃបន្ន។ 

ជាមួយនឹងអ្នកបុរាណវត្ថុវិទៃយា អ្នកសៃៃវជៃៃវ 

និងកសិករនៅខៃត្តសៀមរាប ភាពយន្តនៃះ

នឹងនាំយើងទៅកាន់បៃវត្តិអរិយធម៌ខ្មៃរ។

Shadow of Angkor

          Saturday, October  3 - 5pm 

Directed by Levy Pierre-Oscar, 
Spitzer Barbara, 55 min, 1997, 
Khmer version 

Angkor temples are still a unique 
place of worship for Khmer 
people. The story is a real meet-
ing between the country’s past 
and present. With archaeological 
experts and researchers, such as 
farmers in Siem Reap, they let us 
discover the history of a specific 
culture, Khmer civilization.
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ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១០ តុល ម៉ៃង ៥ ល្ងៃច

រស់ដោយសបៃបាយ
ដឹកនាំដោយ សម្ដៃចពៃះបទ នរោត្តម 

សីហនុ ៦៦នាទី, ១៩៦៩, ភាសាខ្មៃរ 

និងមានអកៃសររត់ពីកៃៃមជាភាសាបរាំង

ពៃះអង្គមា្ចៃស់ ចាន់ថាវងៃសជាប់ក្នុង

ពន្ធធានាគារ ពីបទបើកបនលៃបៃងដោយ

លួចលក់ក្នុងហងផ្កៃមួយនៅគីរិរមៃយ។ 

ឆ្លៀតពៃលនោះ បៃពន្ធរបស់គាតប់ន មាន

ទំនាក់ទំនងស្នៃហជាមួយក្មួយបៃុសរបស់

គាត់និងអ្នកជំនួញសណ្ឋៃគារដ៏អសា្ចៃរៃយ

មា្នៃក់។ តើនឹងមានអ្វីនឹងកើតឡើងបន្តរទៀត 

នៅពៃលដៃលពៃះអង្គមា្ចៃស់ 

ចាន់ថាវងៃសចៃញពីពន្ធនាគារ? 

The Joy of Living

          Saturday, October  10 - 5pm 

Directed by Norodom Sihanouk, 
66 min, 1969, Khmer version with 
French subtitles

Prince Chantavong was sentenced 
to jail for organizing illegal
gambling in his flower shop. 
During his imprisonment, his wife 
has different love affairs with 
Chantavong’s nephew and with a 
great hotelier. How  will life go on 
when Prince 
Chantavong is released from jail?
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ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៧ តុល ម៉ៃង ៥ ល្ងៃច

ទំនប់ទប់មហសមុទៃ
ប៉ៃសីុហ្វចិ

ដឹកនាំដោយលោក ប៉ៃន់ រិទ្ធី រយៈពៃល 

១ម៉ៃង ៥០នាទី ឆ្នៃំ ២០០៩ ភាសាបរាំង 

ជាមួយនឹងអកៃសររត់ពីកៃៃម ភាសាអង់គ្លៃស 

ឥណ្ឌូចិន ឆ្នៃំ១៩៣១ក្នុងឈូងសមុទៃថៃ

តាមឆ្នៃរមហសមុទៃប៉ៃសុីហ្វិច: 

សៃ្តីជាមា្តៃយមា្នៃក់បៃឹង រស់ទាំងលំបក 

ជាមួយកូនពីរនាក់ គឺសូសៃហ្វ (២០ឆ្នៃំ) 

និងស៊ូហៃសាន (១៦ឆ្នៃំ)។ គាត់ដឹងថា ពួក

គៃនឹងចាកចៃញពីគាត់នៅថ្ងៃណមួយ។ 

គាត់បនចំណយធនធានទាំងប៉នុា្មៃន 

ទៅលើដី ដៃលលិចទឹក និងដៃលមិន

អាចដាំដុះបន ដោយសារចាញ់បោក ពួក

រដ្ឋបលអាណនិគម។ គាត់បូជាជីវិតរបស់

គាត់ទៅលើគមៃៃងដ៏ធំមួយ គឺកសាង

ទំនប់ទប់ទឹកសមុទៃជាមួយកសិករក្នងុភូមិ...

The Sea Wall

          Saturday, October  17 - 5pm 

Directed by Panh Rithy, 110 min, 
2009, French version with English 
subtitles

Indochina 1931, the Gulf of Siam 
at the edge of the Pacific Ocean. 
A mother realizes that the depar-
ture of her two grown children, 
Joseph, 20, and Suzanne, 16, is 
inevitable. Deceived by the colo-
nial administration, she invested 
all of her savings in worthless, 
regularly flooded farmland. She 
puts into place a crazy scheme: to 
build a dam against the sea with 
the help of the villagers...
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ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៤ តុល ម៉ៃង ៥ ល្ងៃច

តើដំណើរការសន្តភិាពអាច
ស្ថតិស្ថរិដៃរឬទៃ នៅពៃល
អង្គការសហបៃជាជាតិ
ចាកចៃញទៅ?

ដឹកនាំដោយ ប៊ៃុយណូ ការ៉ៃត; 

អៃលីហៃសាប៊ៃត ដៃឺវីយ៉ុង រយៈពៃល ៥១នាទី 

ឆ្នៃំ ១៩៩៣ ភាសាខ្មៃរ

បទយកការណ៍នៃះចៃញផៃសាយ ក្នុងខណៈ

ពៃលដៃលអង្គការសហបៃជាជាតិចាកចៃញ

ពីកម្ពុជា។ ដោយរងការគំរាមកំហៃងពី

សំណក់ពួកខ្មៃរកៃហម អនាគតនយោបយ

របស់បៃទៃសនៃះគឺមិនចៃបាស់លស់។ 

សៃបគា្នៃនៃះ អសន្តិសុខងាយកើតឡើង 

ដោយសារកង្វះមធៃយាបយផ្នៃកយោធា។ 

ទាំងអស់នៃះរួមចំណៃកធ្វើឲៃយដំណើរការ

សន្តិភាពនិងការបងៃួនបបងៃួនមជាតិទៅជា

ផុយសៃួយ។

Can the Peace 
Process Survive the 
Departure of the 
UN?

          Saturday, October  24 - 5pm 

Directed by Bruno Carette and 
Elizabeth Drevillon, 51 min, 1993, 
Khmer version

This report begins as the United 
Nations leaves Cambodia. Men-
aced by the Khmer Rouge, the 
political future of the country 
is uncertain. This insecurity is 
reinforced by the absence of 
equipment for an Army. All of this 
contributes to the weakening of 
the peace process and national 
reconciliation.
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     ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ៣១ តុល ម៉ៃង ៥ ល្ងៃច

ពៃះបៃជាកុមារ 

ដឹកនាំដោយសម្តៃចពៃះនរោត្តម 

សីហនុ ៦២ នាទី ១៩៦៦ ភាសាខ្មៃរ 

និងមានអកៃសរបរាំងរត់ពីកៃៃម

ខៃសៃភាពយន្តនៃះសម្ដៃងដោយពៃះករុណ 

ពៃះបទ សម្ដៃចពៃះបរមនាថ សីហមុនី 

កាលពីពៃះអង្គនៅជាពៃះរាជកុមារ។ 

ពៃះបៃជាកុមារជាស្តៃចវ័យក្មៃង ដៃលគៃប់គៃង

នៅរាជាណចកៃតូចមួយ។ 

ពៃះអង្គជាកៃសតៃដ៏តៃមឹតៃវូ និងយុត្តធិម៌។ 

ពៃះអង្គតៃវូមា្ដៃយមីងបង្កើតពៃយាយមធ្វើគត់

ដោយបៃើទឹកវៃទមន្ត ដើមៃបីលើកសា្វៃមីខ្លនួឯង

ឡើងគៃងរាជៃយជំនួស។ បុ៉ន្តៃដោយសារ

អំណចនៃការគោរពសៃាញ់របស់បៃជរាស្តៃ

ចំពោះពៃះអង្គ រាស្តៃនិងទាហនវំាងទំាង

អស់នំាគា្នៃបះបោរបៃឆំងនឹងមា្ដៃយមីងពៃះអង្គ 

និងលើករាជបង្លង័្កថា្វៃយពៃះបៃជាកុមារវិញ។

Prachea Komar

          Saturday, October  31 - 5pm 

Directed by the H.M King Norodom 
Shihanouk, 63 min, 1966, Khmer 
Verson with French subtitles

A young King, named Prachea 
Komar, is crowned in a small 
kingdom. He is just and humble.  
His aunt abuses his power and 
attempts to kill him by using a 
magic potion and claiming the 
throne for her husband. The King, 
the people and the Royal Army  
then launch a revolt and bring 
him back to the throne.
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ក្លិបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោកនិង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

Nejat ហក់ដូចមិនពៃញចិត្ត
នឹងឳពុកពោះម៉ាៃយរបស់គាត់ដៃលបន
នំាសៃរីកសីុផ្លវូភៃទមា្នៃក់ឈ្មៃះ Yeter 

មករស់នៅក្នងុនាមជាមិត្តសៃ ីបុ៉ន្តៃគាត់ចាប់
ផ្តើមចូលចិត្តនាងនៅពៃលដៃលគាត់បនដឹង
ថា នាងផ្ញើលុយទៅផ្ទះនៅទួគីសមៃៃប់
ផ្គត់ផ្គង់កូនសៃរីៀនបន្តថា្នៃក់មហវិទៃយាល័យ។
Yeter សៃៃប់តៃសា្លៃប់ចោលឳពុក និងកូន។
Nejat ក៏បនធ្វើដំណើរទៅរក Ayten 

ដៃលជាកូនសៃរីបស់ Yeter នៅ Istabul។ 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខៃកញ្ញៃ ម៉ៃង ២រសៀល

មាត់ជៃៃះនៃឋានសួគ៌   

ដឹកនាំដោយ Fatih Akin 

១១៦នាទី ឆ្នៃំ ២០០៧ ភាសាដើម 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

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, September 12 - 2pm

Nejat seems disapproving about 
his widower father Ali’s choice 
of prostitute Yeter for a live-in 
girlfriend. But he grows fond of her 
when he discovers she sends money 
home to Turkey for her daughter’s 
university studies. Yeter’s sudden 
death distances father and son. 
Nejat travels to Istanbul to search 
for Yeter’s daughter Ayten.

The Edge of Heaven 
Directed by Fatih Akin, 116 min, 
2007, original version with English 
subtitles 
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អ្នកថតម៉ូតនៅទីកៃុងឡុងដ៏មា្នៃក់ហក់ដូច
ជាជួបអ្វីមៃយា៉ៃងគួរឲៃយសងៃស័យមួយនៅក្នុងរូប
ដៃលខ្លួនបនថតជាប់រូបសៃីដ៏សៃស់សា្អៃត
អាថ៌កំបំងមា្នៃក់នៅក្នុងឧទៃយានមួយ។ 

ខៃសៃភាពយន្តនៃះធ្វើការបងា្ហៃញដោយដានី
ញ៉ៃល មា៉ៃត់ ដៃលជាអ្នកចូលចិត្តភាពយន្ត
អ៊ីតាលីមួយរូប។ 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦   ខៃកញ្ញៃ ម៉ៃង ២រសៀល

Blow-Up 

ដឹកនាំរឿងដោយ មីសៃលៃនជឺឡូ 

អង់តូនីញ៉ូនី ១១១នាទី 

ឆ្នៃំ១៩៦៦ ភាសាអ៊ីតាលី 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

           Saturday, September 26 - 2pm

A mod photographer in London 
seems to find something very 
suspicious in the shots he has 
taken of a mysterious beauty in a 
desolate park. 

The film will be introduced by Daniel 
Mattes, Italian film lover. He has 
also written an article for Asia 
House in London, UK, on the history 
and status of Khmer cinema, on 
the occasion of the Pan-Asian Film 
Festival’s screening of Rithy Panh’s 
“The Missing Picture”.

Blow-Up
Directed by Michelangelo Anton-
ioni, 111 min, 1966, Italian version 
with English subtitles
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អនាគតរបស់បៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍

ជាចៃើនពឹងផ្អៃកលើសា្ថៃប័នអន្តរជាតិមួយ

នោះគឺធនាគារពិភពលោក។ 

ក្នុងរយៈពៃល១៤ខៃ លោក Peter 

Chappell តាមថតពីកិច្ចចរចារវាងធនាគារ

ពិភពលោក និងបៃទៃសអ៊ូហ្កង់ដា ក្នុង

គោលបំណងស្វៃងយល់ពីដំណើរការ

របស់សា្ថៃប័នដ៏ធំមួយនៃះ។

ខៃសៃភាពយន្តនៃះធ្វើការបងា្ហៃញដោយ

អានឡ ប៉ូរ៉ៃ ជាសមិទ្ធិករភាពយន្ត 

និងអ្នកយកព័ត៌មាន។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០   ខៃតុល ម៉ៃង ២រសៀល

មិត្តភក្តិធនាគាររបស់យើង

ដឹកនាំដោយ Peter Chappell ៨៤នាទី 

ឆ្នៃំ១៩៩៨ ភាសាអង់គ្លៃស

           Saturday, October 10 - 2pm

The future of many developing 
countries is largely dependent on 
an institution: the World Bank. For 
fourteen months, Peter Chappell 
followed negotiations between the 
World Bank and Uganda in order 
to understand and describe the 
obscure and abstract mecha-
nisms that shape the reality of 
Nort-South relations, as well as the 
future of millions of people.

The film will be introduced by 
Anne-Laure Porée, journalist/film 
director. 

Our Friends at the Bank
Directed by Peter Chappell, 84 
min, 1998, English version
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នាង កាវុិច គឺជាសមិទ្ធិករភាពយន្តវ័យក្មៃង

មួយរូប។ 

ខៃសៃភាពយន្តឯកសារដំបូងរបស់គាត់ 

«Where I Go» 

ដៃលនិយយពីការរីសអើងនៅកម្ពុជា តៃូវ

បនដាក់បញ្ចៃំងនៅក្នុងមហោសៃព

ភាពយន្តជាចៃើនជុំវិញពិភពលោក។ 

កាវុិចនឹងធ្វើការបងា្ហៃញខៃសៃភាពយន្តមួយ

ដៃលខ្លួនចូលចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីក្លឹបភាពយន្ត

របស់យើង។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខៃតុល ម៉ៃង ២រសៀល

ជួបជាមួយនាង កាវុិច 

សមិទ្ធិករភាពយន្តខ្មៃរ

           Saturday, October 24 - 2pm

Kavich Neang at just 26 years old is 
a seasoned Cambodian filmmaker. 
His first middle length documen-
tary “Where I Go “ which reveals 
racism in Cambodia, has been 
screened in many festivals around 
the world. Kavich will introduce 
one of his favorite movies in our 
cinéclub.

Encounter with Kavich Neang, 
Cambodian filmmaker
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ក្នុងឆ្នៃំ ២០១២ លោកបនផ្ដួចផ្ដើមគមៃៃង

«គមៃប់ខួបពៃះជនា្មៃយុ៩០ពៃះវសៃសា» ដើមៃបី

ឧទិ្ទសដល់ពៃះវររាជបិតាពៃះបទនរោត្តម

សីហនុ ដោយសហការជាមួយកៃុមនិសៃសិត

នៃសាលភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ និងមូលនិធិ

អនាគតខ្មៃរដៃលគំាទៃគមៃៃងរបស់លោក។

នៃះជាពៃលវៃលដ៏ល្អសមៃៃប់លោក រីកាដូ 

កាសាល បងា្ហៃញសា្នៃដៃ ដើមៃបីបញ្ជៃក់ពីអានុភាព

នៃគំនិតច្នៃបៃឌិតខ្មៃរសម័យបច្ចុបៃបន្ន និងជា

ឱកាសឱៃយសិលៃបករវ័យក្មៃងខ្មៃរចូលរួនៅក្នុង

គមៃៃង«កម្ពជុា មើលពីចំងាយ»របស់លោក។

គាំទៃពិព័រណ៍ដោយ មូលនិធិអនាគតខ្មៃរ

លោក រីកាដូ កាសាល និងសិលៃបករវ័យ
ក្មៃងខ្មៃរបៃៃពីំរនាក់ រួមមាន៖ អី៊ម ពិសី សួ 
គីមសាន ធុន ឌីណ ញ៉ៃម សុភាព សៃង 
វិសាល ទៃព ចន្ធ ីនិង ម៉ម តុល
ថ្ងៃ ទី៤ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៦ល្ងៃច 
(ពិសារអាហរ ជាមួយសិលៃបករ)

ពិព័រណ៍
កម្ពុជា មើលពីចំងាយ

   ថ្ងៃ ទី ១៨  ខៃសីហ ដល់ ថ្ងៃទី២៧ ខៃកញ្ញៃ 

Ricardo Casal, a nomadic artist, has 
continued his creation and artistic 
projects with local artists and part-
ners in Phnom Penh since 2012.
He notably realized a project 90 Khmer 
Figures in homage to King Norodom 
Sihanouk, in collaboration
with young artists of the Royal 
Academy of Fine Arts.
Through Crossed Views on Cambodia,  
he  highlights the vitality of contem-
porary Cambodian creation, featuring 
seven Cambodian artists .
Free entrance
Supported by KHMERNEXT Foundation

 By Ricardo Casal and Cambodian 
artists, Im Pesey, Sou Kimsan, 
Thun Dina, Nhem Sopheap, Seng 
Visal, Tep Chanty et Tola Morm

Exhibition until September 27
Cocktail reception with artists: 
Friday, September 4 at 6:00 pm

EXHIBITION
Crossed Views on Cambodia

 From  August 18 - September 27
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ពិព័រណ៌នៃះ រួមមានរូបភាពជា ឯកសារ 

ផៃនទី និង អ្វីដៃលយើងសិកៃសាពីឯកសារ

ដៃលបន រកៃសាទុក ដោយផ្តៃត លើតំបន់

កៃងផ្លូវក្នុងទីកៃុងភ្នំពៃញ។ លៃាក ពៃហ្ម អីុរ៉ូ 

ផ្តៃតយករូបសា្ថៃបតៃយកម្មនានា ពៃមទាំង 

សកម្មភាពរស់នៅបៃចំាថ្ងៃនៅតាម បណ្តៃ

អគារកោងនិង អាគារជៃងុ កៃងផ្លវូ ដោយចាប់

យកមុំក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមផ្លូវធម្មតា។

គាត់ជៃើសរីសយកការថតរូបនៅតំបន់

ផៃសារធំៗចំនួន៥ ដូចជា ផៃសារថ្មី ផៃសារកណ្តៃល

ផៃសារចាស់ ផៃសារអូាំពិក និង ផៃសារអូរឬសៃសី 

ដៃលបងា្ហៃញពីលក្ខណៈ អាគារចាស់ៗដៃល

សង់ពីឆ្នៃ ំ១៩១០ ដល់ឆ្នៃ ំ១៩៨០។ ដោយសារ

តៃចំណង់ចំណូលចិត្តដ៏ខ្លៃងំជំរុញអោយលោក

ថតយករូបភាពសមៃៃប់អ្នកជំនាន់កៃៃយ។

លោកបនរួមបញ្ចលូទិសដៅ ផ្លៃកបញ្ជៃក់ពី

ឈ្មៃះឬលៃខដងវិថីជាមួយថ្ងៃដៃលបនថត។

ថ្ងៃបៃកីពិព័រណ៍ : ទី  ២ ខៃតុល 
មៃា៉ង ៦:៣០ ល្ងៃច
អ្នកថតរូបដោយ លោក ពៃហ្ម អ៊ីរ៉ូ

ឯកសារ៖ សា្ថៃបតៃយកម្មកៃងផ្លវូនៅទីកៃងុភ្នពំៃញ

   ថ្ងៃទី ១  ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខៃតុល 

This exhibition comprises documen-
tary photographs, maps, and archival 
materials focused on the urban space 
of Phnom Penh’s corners. Photog-
rapher Prum Ero captures the varied 
architecture and everyday life at the 
rounded and angular corner buildings 
from the perspective of the street 
walker. His selection of images is 
mapped around five of the capital’s 
main markets including Central, Kan-
dal, Old, Olympic, and Orussey Markets, 
revealing a wide range of adaptations 
to original structures built between 
the 1910s-1980s. Driven by an im-
pulse to record for future generations’ 
reference, Prum’s titles combine the 
directional and street indications with 
the date of documentation. 

Opening event: October 2 ,  
6:30pm
Photo by Prum Ero

Documents: Phnom Penh’s 
Corner Architecture 

 From  1 to  October 30
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រិទ្ធី ជាសមិទ្ធិករភាពយន្ដ និងជាសហ

សា្ថៃបនិកមជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណ បន

ជៃើសរីសភាពយន្ដចំនួន ៧ សមៃៃប់

បញ្ចៃំងជាសាធារណៈក្នុងឳកាសបើក

សម្ភៃធឧបករណ៍ថ្មី របស់រោងភាពយន្ដ

វិទៃយាសា្ថៃនបរាំងនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើម

នៅថ្ងៃទី ១៧ កញ្ញៃ។

ថ្ងៃសម្ភៃធ៖ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ១៧កញ្ញៃ 

ម៉ៃង ៦ល្ងៃច នៅវិទៃយាសា្ថៃនភាសាបរាំង

ទទួលសា្វៃគមន៍ដោយការពិសារអាហរ។

ការផ្ដល់សិទ្ធិពិសៃសជូនលោក ប៉ៃន់ រិទ្ធី 

ជាកម្មវិធីមួយនៃកៃបខណ្ឌកម្មវិធីរំឭក 

(Acts of memory) ដៃលផ្ដួចផ្ដើមឡើង

ដោយមជៃឈមណ្ឌលធនធានសោតទសៃសន៍

បុប្ផៃណនិងអង្គការសិលៃបៈខ្មៃរសិលៃបៈអមតៈ

និងការចូលរួមសហការរបស់វិទៃយាសា្ថៃនបរំាង

នៅកម្ពុជា។

ទសៃសនា ដោយឥតគិតថ្លៃ 

ការផ្ដល់សិទ្ធិពិសៃសជូនលោក ប៉ៃន់ រិទ្ធី

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដពិសៃស

ពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី ១៧ ដល់ទី ២០ ខៃកញ្ញៃ

Carte Blanche à Rithy Panh

Rithy Panh, cineaste and co-founder 
of the Bophana Center selects seven 
films for upcoming public series to 
launch Institut français du Cam-
bodge’s new digital cinema theater 
starting 17 September. 

The Carte Blanche to Rithy Panh will 
give audiences a chance to consider 
some of the most intriguing and 
disquieting works of documentary 
cinema, and to explore how this form 
of filmmaking has helped shape 
historical consciousness of the 
Indonesian, Chilean and Cambodian 
contexts. 

Opening and cocktail reception: 
Thursday, September 17 at 6pm - 
Institut français du Cambodge

Carte Blanche to Rithy Panh is a part 
of the Acts of Memory program, a 
co-production of Bophana Center & 

SPECIAL SCREENING

From Thursday 17 September to 
Sunday 20 September
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តារាងកម្មវិធី ៖ 

ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៧ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៦ល្ងៃច

នៅវិទៃយាសា្ថៃនបរាំង 

រឿងបៃទៃសបរាំង គឺជាមាតុភូមិរបស់យើង 

ដឹកនាំដោយ លោកប៉ៃន់ រិទ្ធី

ចាប់ផ្ដើម ដោយមានបទបងា្ហៃញ រួមជាមួយវៃទិកា 

សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយលោក

ប៉ៃន់ រិទ្ធី និងកញ្ញៃ អាន ឡពរ័រ៉ៃល 

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៨ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

នៅមជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណ 

រឿង Salvador Allende ដឹកនាំដោយ

ប៉ៃទៃីខៃយូ ហ្គូសមា៉ៃន់ 

ចាប់ផ្ដើម ដោយមានបទបងា្ហៃញ រួមជាមួយវៃទិកា 

សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយលោកប៉ៃន់ រិទ្ធី និងកញ្ញៃ 

អាន ឡពរ័រ៉ៃល 

ម៉ៃង ៧:៣០នាទីល្ងៃច នៅវិទៃយាសា្ថៃនបរាំង 

រឿង ទង្វើនៃការសមា្លៃប់រងា្គៃល ដឹកនាំដោយ 

Joshua Oppenheimer

ចាប់ផ្ដើម ដោយមានបទបងា្ហៃញ 

ជាមួយលោកប៉ៃន់ រិទ្ធី និងកញ្ញៃ អាន ឡពរ័រ៉ៃល 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ម៉ៃង ១០ពៃកឹ នៅវិទៃយាសា្ថៃនបរំាង 

រឿង Salvador Allende

ម៉ៃង ៣រសៀល នៅវិទៃយាសា្ថៃនបរាំង 

រឿង ទង្វើនៃការសមា្លៃប់រងា្គៃល 

Cambodian Living Arts in collaboration 
with Institut français du Cambodge

All Screenings for Free 

Program Schedule
Thursday 17 September
6pm at IFC – La France est notre Patrie /
France is Our Mother Country  directed by 
Rithy Panh
with intro and Q&A by Rithy Panh (RP) & 
Anne-Laure Porée (ALP)

Friday 18 September
6:30pm at Bophana Center – Salvador 
Allende directed by Patricio Guzmán
with intro and Q&A by RP & ALP

7:30pm at IFC – The Act of Killing directed 
by Joshua Oppenheimer– with intro by 
RP & ALP

Saturday 19 September
10am at IFC – Salvador Allende
3pm at IFC – The Look of Silence directed 
by Joshua Oppenheimer
6:30 pm at Bophana – La France est notre 
Patrie with intro and Q&A by RP & ALP

Sunday 20 September
10am at IFC – Secret Screening with intro 
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ដឹកនាំដោយ Joshua Oppenheimer

ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច នៅមជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណ 

រឿង បៃទៃសបរាំង គឺជាមាតុភូមិរបស់យើង 

ដឹកនាំដោយ លោកប៉ៃន់ រិទ្ធី 

ចាប់ផ្ដើមបញ្ចៃំង ដោយមានបទបងា្ហៃញ 

រួមជាមួយវៃទិកា សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយ

លោកប៉ៃន់ រិទ្ធី និងកញ្ញៃ អាន ឡពរ័រ៉ៃល 

ថ្ងៃអាទិតៃយ ទី២០ កញ្ញៃ ម៉ៃង ១០ពៃឹក

នៅវិទៃយាសា្ថៃនបរាំង

ការបញ្ចៃំងអាថ៌កំបំង ដោយឥតបៃៃប់មុន 

ចាប់ផ្ដើម ដោយបទបងា្ហៃញ រួមជាមួយវៃទិកា 

សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយលោកប៉ៃន់ រិទ្ធី និងកញ្ញៃ 

អាន ឡពរ័រ៉ៃល

ម៉ៃង ៣រសៀល នៅវិទៃយាសា្ថៃនបរាំង

រឿង កង្វះរូបភាព ចាប់ផ្ដើមដោយបទបងា្ហៃញ 

រួមជាមួយវៃទិកា សំនួរ-ចម្លើយ 

ជាមួយលោកប៉ៃន់ រិទ្ធី និងកញ្ញៃ អាន ឡពរ័រ៉ៃល

ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច នៅមជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណ 

រឿង ករណីរបស់លោក Pinochet ដឹកនាំដោយ 

លោក Patricio Guzmán 

ចាប់ផ្ដើម ដោយមានបទបងា្ហៃញ រួមជាមួយវៃទិកា 

សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយលោកប៉ៃន់ រិទ្ធី និងកញ្ញៃ 

អាន ឡពរ័រ៉ៃល 

and post-show Q&A by RP & ALP
3pm at IFC – The Missing Picture – with 
intro and Q&A by RP & ALP
6:30pm at Bophana – The Pinochet Case 
directed by Patricio Guzmán
 with intro by RP & ALP
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កម្ពុជា មើលពីចំងាយ

ឯកសារ៖ សា្ថៃបតៃយកម្មកៃងផ្លូវនៅទីកៃុងភ្នំពៃញ

ថ្ងៃទី ១៨  ខៃសីហ ដល់ 
ថ្ងៃទី២៧ ខៃកញ្ញៃ 

ថ្ងៃទី ១  ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខៃតុល 

ពិព័រណ៍

ការផ្ដល់សិទ្ធិពិសៃសជូនលោក ប៉ៃន់ រិទ្ធីពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី ១៧ 

ដល់ទី ២០ ខៃកញ្ញៃ

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដពិសៃស

Crossed Views on Cambodia

Documents: Phnom Penh’s Corner Architecture 

From  August 18 - 
September 27

From  1 -  October 30

Exhibition

Carte Blanche à Rithy PanhFrom 17  - 20 
September

Special Screening

មាត់ជៃៃះនៃឋានសួគ៌ 

Blow-Up  

មិត្តភក្តិធនាគាររបស់យើង

វាគ្មិន: កាវិុច នាង ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មៃងខ្មៃរ 

ក្លិបភាពយន្ត
ថ្ងៃទ១២ ខៃកញ្ញៃ                ម៉ៃង ២ រសៀល

ថ្ងៃទី២៦ ខៃកញ្ញៃ               ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទ ីី១០ ខៃតុល               ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទ ីី២៤ ខតុល                       ម៉ៃង  ២ រសៀល     

The Edge of Heaven 
Blow-Up
Our Friends at the Bank 
By Kavich Neang, Cambodian filmmaker 

CineClub 
September 12
September 26
October 10   
October 24

2pm
2pm 
2pm 
2pm

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

 ២៤  កញ្ញៃ - ១១,  ១២, ១៣, ២៩ តលុ   

Closing Dates 
September 24 - October 11, 12, 13, 29  

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទ៥ កញ្ញៃ      

ថ្ងៃ ទី១២ កញ្ញៃ    

ថ្ងៃ ទី១៩ កញ្ញៃ   

ថ្ងៃ ទ២៦ កញ្ញៃ  

ថ្ងៃ្ងទី៣ តុល      

ថ្ងៃទី១០ តុល 

ថ្ងៃទី១៧ តុល

ថ្ងៃទី២៤ តលុ

ថ្ងៃទី៣១ តុល 

កៃដាសមិនអាចខ្ចប់ភ្លើង 

មា្ចៃស់កាំបិតត្នៃត & កា្តៃមសក

បៃទៃសបរំាង មាតុភូមិរបស់យើង

សៃចក្តីបរម្ភ និងសចក្តីសងៃឃឹមនៅកម្ពុជា

សៃមលអង្គរ 

រស់ដោយសបៃបាយ

ទំនប់ទប់មហសមុទៃប៉ៃសុីហ្វិច  

តើដំណើរការសន្តិភាពអាចស្ថិតស្ថិរដៃរឬទៃ ...

ពៃះបៃជាកុមារ  

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៦:៣០ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

Cine Saturday 
September 5   
September 12 
September 19 
September 26  
October 3  
October 10
October 17
October 24
October 31 

Paper cannot wrap up embers
Owner of the palm ...& The Shedding... 
France Is Our Mother Country 
Fear and Hope in Cambodia
Shadow of Angkor 
The Joy of Living
The Sea Wall  
Can the Peace Process Survive the...
Prachea Komar

5pm
5pm
6:30pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
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