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FILMS
   CINE SATURDAY    ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

   CINECLUB   ក្លិបភាពយន្ត

ភាពយន្ត

DATESកាលបរិច្ឆៃទ
៣០

4

14

5

15

31 Our Programកម្មវិធី

LECTURE

SyMPOSIUM

បាឋកថា

វៃទិកាពិភាកៃសា

28

26

29

27

Digital Archives 
and Forensic 
Aesthetics in 
Contemporary 
Art

Cartography of 
Memory

បណ្ណសារឌីជីថល និង 
សោភ័ណភាពកោសលៃយ
វិច័យនៅក្នងុសិលៃបៈ
សហសម័យ

ការគូសវាសការចងចំា

EXHIBITIONពិព័រណ៍
22

24

23

25

My Community 

Shifting 
Geographies 

សហគមន៍ខ្ញុំ 

បមៃៃបមៃលួភូមិសាស្តៃ 
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កម្ពជុា៖ចលនាតសូ៊បៃាំងនឹង
របបកម្ពជុាបៃជាធិបៃបតៃយៃយ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ផលិតដោយ A2 (Antenne 2) ៣៧នាទី 

ា្នៃំ១៩៧៦ ភាសាខ្មៃរ 

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

សា្ថៃប័នឯកសារនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

នៃះជាបទយកការណ៍ដៃលលោក ហៃសង់ 

ហ្វៃង់ស័រ សូវៃល បានចូលមកបៃទៃសកម្ពជុា

ក្នងុរបបកម្ពជុាបៃជាធិបៃយតៃយៃយ និងបានថត

ជំរំបៃាំងខ្មៃរកៃហមមួយ ដៃលស្ថតិនៅភាគ

ខាងលិចនៃបៃទៃសកម្ពជុា។ 

លោករិទ្ធ ីសាក់ វរសៃនីយ៍ឯក និងកៃមុទ័ពពៃៃ

របស់គាត់ និយាយពីការស្អប់ខ្ពើមលើខ្មៃរកៃហម 

និងការកាប់សម្លៃប់របស់ខ្មៃរកៃហម។

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

Resistance against 
Democratic Kampuchea 
and the Khmer Rouge 
regime
Produced by A2 (Antenne 2), 37min, 
1976, Khmer version.

Exclusive Film Report made by Jean-
François who succeeded in entering 
Cambodia during the Khmer Rouge 
regime and filmed a resistance 
fighters’ camp, opposed to Khmer 
Rouge. In the forest of western 
Cambodia, Colonel Rithy Sak and his 
fighters talk about the mass
slaughter committed by the
 Khmer Rouge, and express their 
hatred against the regime and 
communism.

Saturday,  January 2 - 5pm
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 មួយា្នៃ ំកៃៃយរំដោះ

ភាពយន្តឯកសារនៃះបង្ហៃញពីសា្ថៃនភាពបៃទៃស

កម្ពជុាក្នងុរបបសាធារណរដ្ឋបៃជាមនិតកម្ពជុា

មួយា្នៃកំៃៃាយការដួលរលំនៃរបបខ្មៃរកៃហម៖ 

ការវិលតៃឡប់នៃអ្នកសៃកុចូលមកទីកៃងុ ការ

ចុះចូលរបស់ខ្មៃរកៃហមមកជាបៃជាជនសីុវិល

ជំនួយមនុសៃសធម៌ របស់បរទៃស។

កៃៃថោង និង ារ៉ាៃវ៉ាៃន់ មនបំណងរៀនវៃទមន្តហើ

យពួកគៃបានជួបនឹងលោកតាឥសីម្នៃក់ ដៃលបាន

បងៃៀនវៃទមន្តនិងចំណៃះដឹងជាចៃើនដល់ពួកគៃ។ 

ារ៉ាៃវ៉ាៃន់ មិនបានសា្តៃប់ដំបូនា្មៃនរបស់លោកគៃក៏ូបាន

លួចរៀនវិជា្ជៃបៃៃកៃល រួចក៏បានបៃៃកៃលកា្លៃយជា

កៃពើ។ កៃៃយមក មិត្តសម្លៃញ់ទំាងពីរ បានកា្លៃយ

ជាសតៃវូនឹងគា្នៃ។

ផលិតដោយកៃសួងវបៃបធម៌ និងវិចិតៃសិលៃបៈ 

៣០នាទី ១៩៨០ ភាសាខ្មៃរ

ដឹកនាំដោយ ហ៊ុយ គឹង ១២៥នាទី ១៩៧៤ 

ភាសាខ្មៃរ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

One year after the 
Liberation

The Crocodile Men

Saturday,  January 9 - 5pm

Saturday,  January 16 - 5pm

Produced by Minister of Culture and Fine Arts, 
1980, 30min, Khmer version 

Directed by Huy King, 125min, 1974, Khmer 
version

This documentary film is about the 
situation in Cambodia during the People’s 
Republic of Kampuchea within one year 
after the fall of the Khmer Rouge regime. 
It shows the return of the inhabitants to 
the city, of the Khmer Rouge to civil life, 
and humanitarian action and food aid from 
abroad.

Kraithoang and Chharavan wish to learn 
magic and they find a hermit who imparts 
his knowledge to them. Charavan ignores 
the master’s advice and secretly learns the 
magic necessary to transform himself into 
a crocodile. Later on, they become enemies. 

កៃៃថោង កៃពើារ៉ាៃវ៉ាៃន់
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Mother’s heart 

Go Back

Directed by Yvon Hem, 79min., 1963, 
Khmer version

Directed by Roels Séverine, 55min, 
2002, Khmer version

 A young man, Chamnap, falls in love 
with a girl, Chenda. She becomes 
pregnant and he leaves her. Because 
of this, she is treated badly by her 
aunt who forces her to leave the 
house. Chenda works  very hard to 
support her daughter by herself.

A Cambodian-French girl, Canice, 
travels to Cambodia with the aim 
of understanding her own country. 
She explores her roots and finds out 
about her family. In this way, she can 
understand her country more and 
more.

ខៃសៃភាពយន្តនៃះបវិយាយពីខៃសៃជីវិតរបស់ ចិនា្តៃ ដៃ

លចំណាប់បានធា្លៃក់ក្នងុអន្លង់ស្នៃហ៍។ 

កៃៃយមកនាងមនផ្ទៃោះ ហើយតៃវូបានគូស្នៃហ៍

របស់នាងចាកចោល ចិនា្តៃក៏តៃវូម្តៃយបណ្តៃញចៃញ

ពីផ្ទះ ដូច្នៃះនាងតៃូវតស៊ូលំបាកតៃម្នៃកឯ់ងជាមួយ

កូនសៃរីបស់នាង។ 

កង់ឌីស (Candice) ជាយុវនារីកូនកាត់បារំាង-

ខ្មៃរ បានធ្វើដំណើរមកបៃទៃសកម្ពជុានារដូវក្តៃមួយ

ក្នងុគោលបំណងស្វៃងយល់កាន់តៃចៃបាស់ពី

ឫសគល់ដើមកំណើតរបស់ខ្លនួ។បនា្ទៃប់ពីបានជួប

សំណៃះសំណាល និងសិកៃសាសៃៃវជៃៃវពីគៃសួារ

របស់ខ្លនួ នាងសា្គៃល់កាន់តៃចៃបាស់បន្តចិម្តងៗ

ពីបៃទៃសកម្ពជុា និងបៃជាជនរបស់ខ្លនួ។

ដឹកនាំដោយ អ៊ីវ៉ុង ហៃម ៧៩នាទី ១៩៦៣ 

ភាសាខ្មៃរ

ដឹកនាំដោយ រ៉ូអ៊ៃល ស៊ៃវីរីន ៥៥នាទី ២០០២ 

ភាសាខ្មៃរ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ចិត្តម្តៃយ

តៃឡប់កៃៃយ

Saturday,  January 23  - 5pm

Saturday,  January 30 - 5pm
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ទុក្ខភ័យនៃកៃម និងនិត 

៨រឿងខ្លី ៨ជីវិត

ដឹកនាំដោយ នរោត្តម សីហនុ ៧៦នាទី ា្នៃំ១៩៩៤ 
ភាសាខ្មៃរ និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ផលិតដោយ មជៃឈមណ្ឌលបបុា្ជៃណា 
៦៧នាទី ២០១៥ ជាភាសាខ្មៃរ 
និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

កៃម និងនិត ជាកុមរកំពៃៃ រស់នៅក្នុងភូមិមួយ

ជាមួយនឹងការលៃចមុខនៃកៃុមកងឧទា្ទៃមខ្មៃរ

កៃហមមួយ។ ជ័យរិត និងមន ជាមៃដឹកនាំ ប៉ុន្តៃ

ពួកគៃមនការគិតខុសប្លៃកគា្នៃខាងផ្នៃកនយោបាយ

ហើយថៃមទាំងសៃាញ់ សៃីតៃម្នៃក់ទៀតផង

នាងគឺ និត។ សា្ថៃនភាពនៃះកាន់តៃអាកៃក់ថៃមទៀត

កៃៃយពីជ័យរិត បានរៀបការជាមួយ និត ។

សា្ថៃនភាពនៃការរស់នៅកៃៃមបនា្ទៃត់ភាពកៃីកៃនៅ
កម្ពុជាយា៉ៃងដូចម្ដៃចខ្លះ? 
តាមរយៈស៊ៃរីនៃខៃសៃភាពយន្តខ្លី  ុៗទាំង៨រៃឿង អ្នកនឹង
បានឃើញបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរដៃលរកបានតៃ 1 ដុល្លៃរ
ក្នុងមួយថៃ្ង។ នៃះគីជាការតាមដនពីជីវិតរស់នៅបៃចំា
ថ្ងៃរបស់មនុសៃស ៨នាក់ និងកៃមុគៃសួាររស់ពួកគៃ ដើមៃបី
បង្ហៃញពីបញ្ហៃការលំបាកនិងការបៃងឹបៃៃងរបស់ពួកគៃ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៦ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Kem and Nit

8 Short Films, 8 Lives

Directed by Norodom Sihanouk, 76 min, 1994, 
Khmer version with English subtitles

Produced by Bophana Center, 67min, 2015, 
Khmer version with English subtitles 

Kem and Nit are orphans living in a vil-
lage where a group of rebel commandos 
of the Khmer Rouge appear. Cheyrith 
and Man are the leaders, but they have 
different political ideas, and also fall in 
love with same girl, Nit. The situation
becomes even worse after Cheyrith 
marries Nit.

What is it like to live below the poverty 
line in Cambodia? Through this series 
of 8 short films, you will discover how 
Cambodians who earn only 1 dollar per 
day can manage to live their lives with 
dignity as human beings. The films 
follow the daily lives of 8 people with 
their families to show their true 
challenges and hardships.

Saturday, February  6 - 5pm

Saturday,  February 13 - 5pm
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ខ្មៃរកៃហមល្វីងជូរចត់

បៃទៃសកម្ពុជានៅចន្លៃះសង្គៃៃម 
និងសន្តិភាព

ដឹកនាំដោយ បៃ៊ុយណូ ការ៉ៃត 
៩៥នាទី ា្នៃំ ១៩៩៣ ជាភាសាខ្មៃរ 
និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ដឹកនំាដោយ ប៉ាៃន់ រិទ្ធ ី៦៥នាទី ា្នៃ ំ១៩៩២ 
ជាភាសាខ្មៃរ និងមនអកៃសរបារំាងរត់ពីកៃៃម

នៃះជាភាពយន្តឯកសារ ដៃលនិយាយអំពីមៃដឹក

នាំខ្មៃរកៃហមតៃូវទទួលខុសតៃូវចំោះការសម្លៃប់

មនុសៃស ២ លននាក់ក្នងុរបបកម្ពជុាបៃជាធិបតៃយៃយ 

(១៩៧៥-១៩៧៩) ដោយអង្គជំនុំជមៃះវិសាមញ្ញ

ក្នុងតុលការកម្ពុជា (ECCC) ដៃលជាមធៃយោបាយ

ក្នុងការដោះសៃៃយរឿងសោកនាដកម្មរបស់

បៃទៃសកម្ពុជាមួយនៃះ។

ខៃសៃភាពយន្តនៃះតៃូវបានថតនៅចុងា្នៃំ ១៩៩១

នៅពៃលដៃលមនការវិលតៃឡប់របស់សម្ដៃច

ពៃះនរោត្តមសីហនុ មកបៃទៃសកម្ពជុាវិញ ដក់

ចំណោទមកលៃបីៃជាជនកម្ពជុា នឹងរៃឿងភ័យរន្ធត់នៃ

របបខ្មៃរកៃហមនិងពីអនាគតដៃលពួកគៃទន្ទងឹរង់ចំា។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Bitter Khmer Rouge

Cambodia : between war 
and peace

Directed by Bruno Carette and Sien Meta, 
95min, 2008, English version 

Directed by Rithy Panh, 65min., 1992, Khmer 
version with French subtitles 

This documentary gives a glimpse of the 
trial of Khmer Rouge leaders responsible 
for 2 million deaths under the Demo-
cratic Kampuchea regime (1975-1979) 
under the auspices of the Extraordinary 
Chambers in the Courts of Cambodia 
(ECCC), which throws light on this 
Cambodian tragedy.

This film, shot at the end of 1991 at the 
time of Norodom Sihanouk’s return to 
Cambodia, asks questions of the 
Cambodian people, explores the horrors 
of the Khmer Rouge and their effects on 
them, and speculates as to what future 
they may look forward to.

Saturday, February  20 - 5pm

Saturday,  February 27 - 5pm
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ក្លិបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោកនិង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

នៃះជាខៃសៃភាពយន្តដៃលគួរអោយចង់
ទសៃសនាដៃលធ្វើឲៃយលោកអ្នកសើច និង
ហួសពីការគិត។ ជញ្ជៃំងទីកៃុងប៊ៃកាំង
បានបៃងចៃក បៃទៃសអាឡឺម៉ង់ជាពីរ គឺ
អាឡឺម៉ង់ខាងលិច និងខាងកើត ហើយតៃូវ
បានគៃទម្លៃយនៅខៃវិច្ឆិកា ា្នៃំ១៩៨៩ ប៉ុន្តៃ
បុរសវ័យក្មៃងជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នៃក់បាន
កុហកម្តៃយរបស់ខ្លួនថា ជញ្ជៃំងទីកៃុង
ប៊ៃកាំង មិនតៃូវបានទម្លៃយទៃ តៃមុន
នឹងកៃៃយ ព័ត៌មនដ៏រន្ធត់នៃះនឹង
សម្លៃប់នាង។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៣ មករា ម៉ៃង ២រសៀល

លហើយលៃនីន
ដឹកនាំដោយ វ៉ូហ្វហ្គៃង បៃកគ័រ ១២១នាទី 

ា្នៃំ២០០៣ ភាសាបារាំង

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, January 9 - 2pm

This is a remarkable film that makes you 
laugh and leaves you thinking. The Berlin 
wall completely cut off West Berlin from 
surrounding East Germany and from East 
Berlin until it was opened in November 
1989. A young German man pretends to 
his mother that the Berlin Wall has not 
fallen, in the fear that the shock of the 
news will kill her.

Good Bye Lenin
Directed by Wolfgang Becker, 121mn, 
2003, French version 
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អ្នកគុនដវសាម៉ូរ៉ៃក្នុងភូមិមួយតៃូវបានអ្នក
ភូមិស្នើរឲៃយការពារភូមិ ក្នុងពៃលដៃលភូមិ
ស្ថិតក្នុងភាពអន្តរាយ។ ភូមិសៃុកតៃូវការ
ការពារពីចោរប្លន់ ដូចនៃះអ្នកគុនដវសាម៉ូរៃ
តៃូវការមនុសៃសបៃៃំមួយនាក់ទៀតដើមៃបីជួយ
គាត់និងបងៃៀនអ្នកភូមិដើមៃបីការពារខ្លួន
ហើយអ្នកភូមិបានផ្តល់អាហារដល់ទាហាន។
សងៃ្គាមដ៏ធំមួយបានកើតឡើងនៅពៃល
ដៃលចោរ៤០នាក់វាយចូលភូមិ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៣ មករា ម៉ៃង ២រសៀល

អ្នកគុនដវសាម៉ូរៃទាំងបៃៃំពីនាក់
ដឹកនាំដោយ អាគីរា៉ៃ គូរូសាវា៉ៃ ១៨០នាទី 

ា្នៃំ១៩៥៤ ភាសាជប៉ុននិងអកៃសរអង់គ្លៃស

រត់ពីកៃៃម

           Saturday, January 23 - 2pm

A samurai answers a village’s request 
for protection after he falls on hard 
times. The town needs protection from 
bandits, so the samurai gathers six 
others to help him teach the people 
how to defend themselves, and the 
villagers provide the soldiers with food. 
A great battle occurs when 40 bandits 
attack the village.

Seven Samurai
Directed by Akira Kurosawa, 180min, 
Japanese version with English 
subtitles  
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បទពិសោធន៍ខ្ពស់នៃការផៃសងពៃៃងរបស់

អូលីវ៊ី។ ក្មៃងបៃុសកំពៃៃ អូលីវ៊ី ដៃលបាន

គៃចខ្លួនពីជីវិតដ៏កមៃសត់ និងតៃូវចំណាយ

ពៃលរស់នៅតាមដងផ្លូវ នៃទីកៃុងឡុងដ៍ ក្នុង

សតវតៃសរ៍ទី ១៩។ គាត់តៃូវបានគៃយកចូល

កៃុមតនៃ្តីនៃដងផ្លូវមួយ ដៃលដឹកនាំ

ដោយ Fagin, លោក Bill Sikes និង

សិសៃសជំនិតរបស់គាត់ ដៃលមនភាព

វ័យា្លៃតគឺ Dodger ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខៃកុម្ភៈ ម៉ៃង ២រសៀល

អូលីវ៊ី !
ដឹកនាំដោយ ខារ៉ូល រៃ៉ដ ១៤០នាទី 

ា្នៃំ១៩៦៨ និយាយជា ភាសាអង់គ្លៃស

         Saturday, February 13 - 2pm

Experience the high-spirited ad-
ventures of Oliver. Young Oliver is an 
orphan who escapes the cheerless life 
of the workhouse and takes to the 
streets of 19th-century London. He 
is immediately taken in by a band of 
street urchins, headed by the lovable 
villain Fagin, his fiendish henchman 
Bill Sikes and his loyal apprentice the 
Artful Dodger.

Oliver!
Directed by Carol Reed, Music by 
Lionel Bart, 140 min, 1968, English 
version
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លោក Rick Blaine, ដៃលជាម្ចៃស់ក្លឹបរាតៃី

មួយក្នុងរដ្ឋ Casablanca បានជួបនិងភ្លៃីង

ស្នៃហ៍ចាស់របស់គាត់ Ilsa  នៅក្នុងទីកៃុងជា

មួយសា្វៃមីឈ្មៃាះLaszlo។ 

Laszlo គឺជាជនឧទា្ទៃមលៃបីលៃបាញ  ម្នៃក់ 

ដៃលពួកអាល្លីម៉ង់ពៃយោយាមតាមបៃមញ់។ 

Ilsa ដឹងថាលោក Rick អាចជួយពួកគៃក្នុង

ការចាកចៃញពីបៃទៃសនៃះបាន។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខៃ កុម្ភៈ ម៉ៃង ២រសៀល

កាសាប្លង់កា
ដឹកនាំដោយ មីឆៃល គួរទីរ ១០២នាទី 

ា្នៃំ១៩៤៣ និយាយជា ភាសាអង់គ្លៃស

         Saturday, February 27 - 2pm

Rick Blaine (Humphrey Bogart), who 
owns a nightclub in Casablanca, 
discovers his old flame Ilsa (Ingrid 
Bergman) is in town with her husband, 
Victor Laszlo (Paul Henreid). Laszlo is 
a famed dissident with the Germans 
on his tail, but Ilsa knows Rick can help 
them get out of the country.

Casablanca
Directed by Michael Curtiz, 102 min, 
1943, English version
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តាំងពីពាក់កណា្ដៃលា្នៃំ២០០៨មក 

អង្គការកៃៃរដ្ឋៃភិបាល អង្គការអភិវឌៃឍន៍

សំលៃងសហគមន៍ (BCV)បានធ្វើការជាមួយ

សហគមន៍លើសពី៣០០នៅក្នុងបៃទៃស

កម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណា្ដៃល

បៃជាជននៅក្នុងសហគមន៍អំពីបច្ចៃកទៃស

ផលិត និងជំនាញសរសៃរអត្ថបទ ជំនាញ

កំពៃយូទ័រ ចៃះផលិតសៀវភៅខិត្តប័ណ្ណផៃសៃងៗ។

ឆ្លើយតបទៅនឹងការខិតខំបៃងឹបៃៃងរបស់

បៃជាជន អង្គការ BCV មនគំនិតផ្ដួចផ្ដើម

បើកពិព័រណ៍រូបថតស្ដីពីសហគមន៍នៃះ ដើមៃបី

លើកទឹកចិត្ត និងបង្ហៃញពីចំណាប់អារម្មណ៍

ផ្ទៃល់ អាចឱៃយពួកគាត់ចៃករំលៃកបញ្ហៃជាក់ស្ដៃង

នៅក្នុងសហគមនជាមួយសាធារណជន។  

ពិធីបើកពិព័រណ៍៖ ម៉ៃង៩ពៃកឹ ថ្ងៃទី២៣ 
ខៃធ្ន ូនៅមជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា
នៅថ្ងៃបើកពិព័រណ៍៖ កិច្ចពិភាកៃសាជាមួយ
អ្នកស្មគៃចិ័ត្តក្នងុសហគមន៍

ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍រូបថត៖ សហគមន៍ខ្ញុំ 

   ពីថ្ងៃទី២៣ ធ្ន ូ២០១៥ - ១០ មករា ២០១៦

Since mid-2008, NGO Building Community 
Voices has worked with more than 300 
communities throughout Cambodia with 
the objective of training people in 
techniques and skills of producing and 
disseminating information, such as 
professional photography, recording, 
interviewing, writing and computer skills, 
knowhow for producing brochures and  
radio or drama production.
In response to the extraordinary efforts of 
the people, Building Community Voices has 
initiated the idea of the Community Photo 
Exhibition to encourage them to express 
themselves, allowing them to share the 
real story of their communities with the 
public.

Organizer by: Building Community 
Voices (BCV)
Opening ceremony: 9 am, December 
23 , at Bophana Center
On launching day: group discussion 
with community volunteers

EXHIBITION
Photo Exhibition: My Community 

December 23, 2015 – 10 January 2016
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ការបញ្ចៃងំភាពយន្តពិសៃស ថ្ងៃទី១២ មករា 
២០១៦៖ វ៉ាៃន់ ណាត the Memory-Painter 
(២០១៣) ដោយ ពៃយៃរ បាយ៉ាៃ និង សូកូ ផៃ
សិលៃបករ៖ លីឌី ហៃសង់ ឌី ប៉ាៃណៃល, ខ្វៃ 
សំណាង, ឡៃ ឡឺ បៃ៊កុីង, ដហ្វណៃ ឡឺ 
សៃកហៃសង់, ប៉ាៃទៃកី ណាដំង និង វណ្ណឌី 
រតនា។ 
ចលនាបមៃៃបមៃលួភូមិសាស្តៃ ផ្ដល់ឱៃយមនការ
សិកៃសាសៃៃវជៃៃវជាចៃើនអំពីដៃនដី ការចងចំា
យ៉ាៃងសីុជមៃៃនៃទីកន្លៃងទំាងនះលើសពី
ទមៃង់ដៃលចៃបាប់បានចងកៃង ដៃលបង្កើតឱៃយ
មនការយល់ឃើញខុសប្លៃកពីគា្នៃជាចៃើន។
តើមនអ្វកីើតឡើងនៅទីកន្លៃងទំាងនះ?
តើពៃតឹ្តកិារណ៍ដៃលតៃវូបានសង្គមបិទបំាង
អាចបំផុសចៃញមកវិញតាមបៃបសិលៃបៈយ៉ាៃង
ដូចម្ដៃច? 

រៀបចំដោយ៖ សូកូ ផៃ, ប៉ាៃទៃកី ណាកដំង
និង សុភីយា៉ៃ អៃឡៃន នុត
ដៃគូសហការណ៍ ៖ មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា, 
សកលវិទៃយោល័យភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ,
 វិចិតៃសាល សសបាសាក់ និង Faux 

Mouvement-Centre d'art 

contemporain (Metz-France)

បមៃៃបមៃលួភូមិសាស្តៃ 
   ថ្ងៃទី ១២ - ២២ មករា ២០១៦

Special screening on 12 January 2016: 
Vann Nath, the Memory-Painter (2013) by 
Pierre Bayard and Soko Phay.

Artists: Lydie Jean-dit-Pannel, Kvay Sam-
nang, Léa Le Bricomte, Daphné Le Sergent, 
Patrick Nardin and Vandy Rattana. 

Presentation:
Shifting Geographies provides explorations
of a territory, raising questions about 
limits, boundaries and memories of places 
beyond codified figures which produce a 
disembodied vision. What is happening
between the places and how can we make 
them visible? How can events that are 
socially repressed resurface in the field 
of art?

Organizers: Soko Phay (University of 
Paris 8), Patrick Nardin (University 
of Paris 8) and Suppya Hélène Nut 
(University of Cologne/INALCO) 
Partners : Bophana Centre, Royal 
University of Fine Arts, Sa Sa Bassak 
Gallery (Phnom Penh) and Faux 
Mouvement-Centre d’art contempo-
rain (Metz-France).

Shifting Geographies 
 From 12 - January 22  2016
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ការគូសវាសការចងចាំ
វៃទិកាពិភាកៃសា

រៀបចំដោយ៖ សូកូ ផៃ, បា៉ៃទៃីក ណាកដំង 

និង សុភីយា៉ៃ អៃឡៃន នុត

ដៃគូសហការណ៍៖ មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា, 

សកលវិទៃយោល័យភូមិន្ទវិចិតៃ

សិលៃបៈ, Labex Arts H2H, 

សកលវិទៃយោល័យបា៉ៃរីសលុយមីញ៉ៃ, 

កៃុមការងរ « Esthétique, Pratique 

et histoire des arts » - Labo AIAC / 

សកលវិទៃយោល័យបា៉ៃរីស ៨

 ថ្ងៃទី២០ ខៃវិច្ឆិកា ម៉ង:  ៦:០០ ល្ងៃច

 Cartography of Memory

The symposium aims to consider the 
history of repression and its conse-
quences in an historical, anthropo-
logical and esthetic perspective. 
Several areas of research are examined:
the role of images and archives in the 
understanding of the past, and the 
memory of places and territories in 
the emergent artistic scene, in 
particular ways of reappropriating 
the past that keeps coming back.

SyMPOSIUM

12 -13 January 2016, 8:30 am

Participants at Bophana Centre 
on 12 January 2016: Dary y 
(National Archives of Cambodia)
Clothilde Roullier (National 
Archives of France), Svay Sareth 
(Artist, Sa Sa Bassak Gallery, 
Phnom Penh), Soko Phay (Univer-
sity of Paris 8), Patrick Nardin 
(Artist, University of Paris 8), 
Kvay Samnang (Artist, Sa Sa 
Bassak Gallery). 

វៃទិកាពិភាកៃសានៃះ មនគោលបំណងចង់ឱៃយ
ពិចារណាឡើងវិញ អំពីបៃវត្តសិាស្តៃដៃលតៃវូ
បានបិទបំាង និងផលប៉ះពាល់របស់វា ក្នងុ
ទសៃសនវិស័យបៃបបៃវត្តវិិទៃយោ នរវិទៃយោ និង
សោភ័ណវិទៃយោ។ ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវជាចៃើន
តៃវូបានធ្វើឡើងជាពិសៃស៖ តួនាទីនៃរូបភាព 
និងបណ្ណសារ ដើមៃបីយល់ពីអតីតកាល ការ
ចងចំានៃទីកន្លៃង និងដៃនដី ការបង្កើតសា្នៃដៃ
សិលៃបៈប្លៃកថ្មីៗ  តាមរបៀបណាមួយដៃលសម
សៃបស្ដពីីអតីតកាល ដៃលអាចកើតឡើងវិញ។ 
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បណ្ណសារឌីជីថល និង សោភ័ណភាពកោសលៃយ
វិច័យនៅក្នុងសិលៃបៈសហសម័យ

បាឋកថា

 ថ្ងៃសុកៃ ១៥ ខៃមករា ម៉ង:  ៦:០០ ល្ងៃច

Digital Archives and Forensic 
Aesthetics in Contemporary Art

Dr Brianne Cohen (PhD in Art History, 
University of Pittsburgh) will talk 
about new forms of digitally based 
documentation in recent artwork. 
The talk examines the concept of 
“forensic aesthetics” in relation to 
two pieces: Sarah Vanagt and Katrien 
Vermiere’s The Wave (2013) and Effi 
& Amir’s The Vanishing Vanishing-
Point (2015). Both artworks use and 
analyze digital-archival materials in 
order to expose the State’s culpabil-
ity in creating long-lasting socio-
environmental violence.

LECTURE

Friday 15 january, 6pm

បាឋកថានៃះ ពិនិតៃយលើទមៃង់ថ្មីៗ នៃការចងកៃង
ជាឯកសារឌីជីថលនៅក្នងុសា្នៃដៃសិលៃបៈ
សហសម័យ។ វាគ្មនិ នឹងសិកៃសាទៅលើ 
«សោភ័ណភាពកោសលៃយវិច្ចយ័» ទាក់ទងទៅនឹង 
សា្នៃដៃសិលៃបៈចំនួនពីរគឺ៖ ខៃសៃភាពយន្ត The 

Wave (២០១៣) របស់ Sarah Vanagt និង 
Katrien Vermiere  និង ខៃសៃភាពយន្ត The 

Vanishing Vanishing-Point  (២០១៥)  
របស់ Effi & Amir។ ខៃសៃភាពយន្តទី១ សិលៃបករ
ជនជាតិប៊ៃលហៃសិកទំាងពីររូប បង្កើតរូបភាពមន
ចលនាពីរូបថតចំនួន៣២០០០សន្លកឹ ដើមៃបីកត់តៃៃ
ពីការគាស់រណ្ដៃផ្នរូរបស់មនុសៃសចំនួន ៩ នាក់
ដៃលតៃវូបានសម្លៃប់ដោយ អ្នកដឹកនំាផ្តៃច់ការ
Franco បនា្ទៃប់ពីសងៃ្គាមសីុវិលអៃសៃបាញចប់ភា្លម។ 
ខៃសៃភាពយន្តទី២ សិលៃបករជនជាតិអី៊សៃៃអៃល
រស់នៅទីកៃងុពៃចុសៃលទំាងពីររូប បៃើបៃៃស់
បច្ចៃកទៃស រូបភាពឌីជីថល ដើមៃបីកត់តៃៃការ
សា្លៃប់នៃ ដើមអូលីវមៃឌីទៃរ៉ាៃណៃ... 
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បំរៃបំរួលភូមិសាស្តៃ

សហគមន៍ខ្ញុំ 

ថ្ងៃទ ី១២ - ២២ មករា

ពីថ្ងៃទី២៣ ធ្នូ ២០១៥ - ១០ 
មករា ២០១៦

ពិព័រណ៍

លហើយលៃនីន

អ្នកគុនដវសាម៉ូរៃទាំងបៃៃំពីនាក់

អូលីវ៊ី !

កាសាប្លង់កា

ក្លិបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី៩ ខៃមករា                  ម៉ៃង ២ រសៀល

ថ្ងៃទី២៣ ខៃមករា              ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទ ីី១៣ ខៃកុម្ភៈ               ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទ ីី២៧ ែខកុម្ភៈ                       ម៉ៃង  ២ រសៀល     

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

១, ៧ មករា

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី២ មករា   

ថ្ងៃ ទី៩ មករា  

ថ្ងៃ ទី១៦ មករា   

ថ្ងៃ ទ២៣ មករា 

ថ្ងៃ្ងទី៣០ មករា     

ថ្ងៃទី៦ កុម្ភៈ 

ថ្ងៃទ១៣ កុម្ភៈ

ថ្ងៃទី២០ កុម្ភៈ 

ថ្ងៃទ២៧ កុម្ភៈ 

កម្ពជុា៖ចលនាតសូ៊បៃាំងនឹងរបបកម្ពជុាបៃជាធិបៃបតៃយៃយ

មួយា្នៃំ កៃៃយរំដោះ

កៃៃថោង កៃពើារ៉ាៃវ៉ាៃន់

ចិត្តម្តៃយ

តៃលប់កៃៃយ

ទុក្ខភ័យនៃកៃម និងនិត 

៨រឿងខ្លី ៨ជីវិត

ខ្មៃរកៃហមល្វីងជូរចត់

បៃទៃសកម្ពុជានៅចន្លៃះសង្គៃៃម និងសន្តិភាព

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ការគូសវាសការចងចាំ

បណ្ណសារឌីជីថល និង សោភ័ណភាពកោសលៃយវិច្ច័យនៅក្នុងសិលៃបៈសហសម័យ

ថ្ងៃទី១២ មករា 

ថ្ងៃទី១៥  មករា 

វៃទិកាពិភាកៃសា

បាឋកថា

Shifting Geographies 

My Community 

From January 12 -22

December 23, 2015 – 
10 January 2016

Exhibition

Good Bye Lenin
Seven Samurai
Oliver!
Casablanca

CineClub 
January 9
January  23
February 13   
February 27

2pm
2pm 
2pm 
2pm

Closing Dates 
January 1, 7

Cine Saturday 
January 2   
January 9 
January 16 
January 23  
January 30  
February 6
February 13
February 20
February 27

Resistance against Democratic ...
One Year after the Liberation
The Crocodile Men  
Mother’s heart 
Go Back
Kem and Nit
8 Short Films, 8 Lives
Bitter Khmer Rouge
Cambodia : between war and peace

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

Cartography of Memory

Digital Archives and Forensic Aesthetics in...

January 12 

January 15

Symposium

Lecture



32


