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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ មីនា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ដើមៃបីអបអរសទរទិវសិទ្ធិនារីអន្តរាតិ

មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា មានក្តីោមនសៃសរីករាយ

បញ្ចៃំងភាពយន្តឯកសរចំនួនបី៖ ស្តៃីខ្មៃរនៅ

សម័យសង្គមរាស្តៃនិយម (ខៃមរាភាពយន្ត 

២៤នាទី ភាសខ្មៃរ)  តួនាទីរបស់សៃ្តីខ្មៃរក្នុងការ

កសងបៃទៃស (នាយកដ្ឋៃនភាពយន្ត ២០ននាទី 

ឆ្នៃំ១៩៩០ន ភាសខ្មៃរ)  ស្តៃីក្នុងវិស័យនយោបាយ 

(ដៃបា៉ៃតឺម៉ង់សរគមនាគមន៍ និងបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃាយ

១២នាទី ២០ន១១ ភាសខ្មៃរ និងមានអកៃសរ

អង់គ្លៃសពីកៃៃម) ដើមៃបីរម្លឹកដល់ស្នៃដៃរបស់ស្តៃី

នៅក្នុងបីសម័យកាលខុសៗគ្នៃ។

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

To celebrate the International Women’s 
Day, the Bophana Center offers a selec-
tion of three documentary films dealing 
with the life of women from three differ-
ent generations : Women during Sang-
kum reastr (Khemara Pictures, 24min, 
1960, Khmer version), The role of 
Women in the reconstruction of the 
country (Department of Cinema and 
Diffusion, 20min, 1990, Khmer version), 
and Women in politics (Department of 
Media and Communication, 12min, 2011, 
Khmer version with English subtitles).

Saturday,  march  5 - 5pm

សៃ្តីខ្មៃរ Khmer Women
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សិុន សីុសមុត

ដោយបៃើបញ្ចលូគ្នៃនូវបទសមា្ភៃសន៍ រូបភាពឯកសរ 

និងបទចមៃៀងចាស់ៗមួយចំនួន ខៃសៃភាពយន្ត

ឯកសរនៃះធ្វើការបង្ហៃញពីជីវបៃវត្តខិ្លះៗរបស់អធិរាជ

សំឡៃងមាស សិុន សីុសមុត រាប់តំាងពីកុមារភាព 

ការសិកៃា ការចាប់ផ្ដើមាជីពាអ្នកចមៃៀង រហូត

ដល់បញ្ហៃកៃមុគៃសួររបស់គត់។ ខៃសៃភាពយន្តនៃះ

ក៏ពៃយាយាមផងដៃរ ក្នងុការតាមរកដនចុងកៃៃយ

របស់លោកសិុន សីុសមុត បនា្ទៃប់ពីការឡើងកាន់

អំណាចរបស់ពួកខ្មៃរកៃហមនៅឆ្នៃ១ំ៩៧៥។

ភាពស្លៃប់ចោលកូនបៃសុតូចៗទំាងពីរបនា្ទៃប់ពីគៃៃះ

ថា្នៃក់ចៃដនៃយមួយ ដៃលធ្វើឲៃយនាងធ្លៃក់ខ្លនួឈឺ ហើយ

គ្មៃន អ្នកមើលថៃដិតដល់ពៃៃះប្ដទីៅរកសីុឆ្ងៃយនៅឯ

កៃងុភ្នពំៃញ។ ក្មៃងបៃសុទំាងពីរក៏តៃវូបានគៃសួរមួយ

ដៃលាអ្នកជិតខាងយកទៅនៅាមួយ បុ៉ន្តៃពួកគៃ

រងការធ្វើបាបយ៉ាៃងខា្លៃងំពីស្តៃាីបៃពន្ធក្នងុគៃសួរនោះ។

ដោយសរមិនដច់ាល័យពីកូនពៃលឹងរបស់ភាព

នៅវិលវល់ លងបនា្លៃចអ្នកដៃលធ្វើបាបកូនរបស់នាង។

ដឹកនំាដោយពៅ សុខ ៤៥នាទី ២០ន០ន១ ភាសខ្មៃរ

ដឹកនាំដោយ សុខ សុធន ១១២នាទី ២០ន០ន៦ 
ភាសខ្មៃរ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ មីនា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ មីនា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Sinn Sisamouth

The mother’s Ghost

Saturday,  march  12 - 5pm

Saturday,  march  19 - 5pm

Directed by Pov Sok, 45min, 2001, Khmer 
Version  

Directed by Sok Sothun, 112min, 2006, 
Khmer version 

Made up of interviews, archives and songs 
from the `60s and `70s, this documentary 
is a portrait of the famous golden- voiced 
singer Sinn Sisamouth. It tells of his child-
hood, his studies, the beginning of his 
career and his family problems… The movie 
also Speculates about what happened to 
the famous singer after the Khmer Rouge 
came to power in 1975.

After an accident, Pheap gets sick and dies 
shortly after. Since her husband moved to 
Phnom Penh to work, their two sons are 
taken care of by a neighboring family. But 
the mother of this new family mistreats 
them. Pheap feels pity for her children and 
can’t leave them. So her soul wanders and 
scares anyone who hurts her children.

ខ្មៃចមា្តៃយដើម
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The people of angkor
Directed by Rithy Panh, 95min, 2003, 
Khmer Version with English subtitles 

The film follows a young Cambodian boy 
and shows the daily life of people living 
around the temples of Angkor. The young 
boy is wondering about his future. He 
would love to become a guide to the 
historical site but he is too poor to go to 
school. Older men give him advice. 
An ancient farmer talks about rice fields, 
a man shows his gamecock while other 
men working on temple renovation 
explain the legends and magical stories 
depicted on the stones.

បៃៃសទអង្គរវត្ត គឺានិមិត្តរូបនៃភាពធន់ទប់ទល់

នឹងការញំាញីរបស់សង្គៃៃម។ លោកប៉ាៃន់ រិទ្ធ ីបាន

ទៅតំបន់អង្គរ ដើមៃបីផ្ដតិយករូបភាពបៃាកសិករ

នៅសៃកុសៃៃ និងអ្នកលក់កំបិុកកំបុ៉ក។ ក្មៃង

បៃសុជំទង់មា្នៃក់ចោទសួរពីអនាគតរបស់ខ្លនួ។ 

គៃចង់កា្លៃយាមគ្គទុ្ទៃសក៍ទៃសចរ បន្តការចងចំាពី

តំបន់នៃះឲៃយនៅយូរអង្វៃង បុ៉ន្តៃគៃកៃពៃកមិនាច

ទៅសលរៀនបាន។ មនុសៃសចាស់ៗផ្ដល់ដំបូនា្មៃន

ដល់រូបគៃ។ កសិករគ្មៃនដី និយាយរៀបរាប់ពីសៃៃ 

រីឯបុរសមា្នៃក់ទៀត បង្ហៃញពីមាន់ជល់ ដៃលាក្ដី

សងៃឃឹមទំាងសៃងុរបស់គត់។ 

ដឹកនាំដោយបា៉ៃន់ រិទ្ធី ៩៥នាទី ២០ន១៣ ភាសខ្មៃរ 

និងអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦  មីនា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

អ្នកអង្គរ

Saturday,  march  26 - 5pm
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ការពៃយាបាលស្តៃីញៀនថា្នៃំ និង 
យុវជនរងគៃៃះដោយសរគៃៃប់មីន

អ្នកសៃៃ

ផលិតដោយ UNDP ឆ្នៃំ ២០ន១០ន ៤៦នាទី 
ភាសខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ដឹកនាំដោយ បា៉ៃន់ រិទ្ធី  ឆ្នៃំ១៩៩៤  ១២០ននាទី 
ភាសខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

បទយកការណ៍ទំាងពីរនៃះ គឺដកសៃង់ចៃញពីកម្មវិធី

សមធម៌បៃចាំសបា្ដៃហ៍ ដៃលតៃូវបានផលិតដោយ

អង្គការ UNDP។ បទយកការណ៍ទី១ គឺផ្ដៃតលើ

បញ្ហៃថា្នៃញំៀននៅកម្ពាុ និងការពៃយាបាលស្តៃញីៀន

ថា្នៃ។ំ រីឯបទយកការណ៍ទី២ គឺលើកឡើងបញ្ហៃគៃៃប់

មីន និងគៃៃប់មិនទាន់ផ្ទុះ និងផលប៉ះពាល់របស់វ

ទៅលើជីវិតមនុសៃសនៅបៃទៃសកម្ពុា។

ភាពយន្តនៃះបង្ហៃញពីជីវិតរបស់កសិករមួយគៃសួរដៃល
មានប្ដឈី្មៃះវងៃស ពៅ បៃពន្ធឈ្មៃះយឹម អំ៊ និងកូនសៃី
ទាំង៧នាក់។ ការធ្វើសៃៃធ្វើឲៃយជីវិតពួកគៃមានភាព
មមាញឹក រីករាយ មានជំនឿសសនា និងរស់រាន
ឮបាន...។ ដីសៃៃតូច សមាជិកគៃសួរចៃើន កូនៗ
កាន់តៃធំ លំនឹងគៃួសរក៏ចុះទន់ខៃាយ។គៃៃះថា្នៃក់
ចៃដនៃយមួយកើតឡើង ហើយវដ្ដនៃជីវិតគឺវិលវល់ទៅរក
សៃចក្ដសី្លៃប់។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ មៃស - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ មៃស - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Treatment for Female 
Drug addicts & Young 
victims of landmines and 
Unexploded Ordnance

rice people

Produced by UNDP, 2010, 45min, Khmer ver-
sion with English subtitles

Directed by Rithy Panh, 1994, 120min, Khmer 
version with English subtitles

Two reports from Equity Weekly program 
which was produced by the UNDP. The 
first report deals with drug problems 
among Cambodian women and their 
treatment, the second one with landmines
and unexploded ammunition in Cambodia. 

The story of a peasant family whose 
lives depend on growing rice. The poor 
family of Vong Poeuv (husband) and Yim 
Om (wife) who struggle to survive with 
seven children. The balance is fragile for 
this large family with a small piece of 
land, and the children also grow up very 
fast. A trivial incident occurs and the life 
cycle becomes a cycle of death.

Saturday, april 2 - 5pm

Saturday,  april 9 - 5pm
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កម្ពាុកាលបៃបវត្ដកិៃហមល្វងីជូរចត់
ដឹកនាំដោយ បៃ៊ុយណូ ការ៉ៃត ឆ្នៃំ ២០ន០ន០ន  
៥៥នាទី  ភាសបារាំង

នៅចុងពាក់កណា្ដៃលសតវតៃសទី២០ន បៃទៃសកម្ពុា

បានឆ្លងកាត់នូវសងៃ្គាម និងការបៃល័យពូជសសន៍

ដ៏គួរឲៃយរន្ធត់ រយៈពៃលជិត៣០នឆ្នៃំ។ នៅទសវតៃសរ៍

ទី៦០ន កម្ពុាដៃលបានឯករាជៃយតាំងពីឆ្នៃំ១៩៥៣ 

ពីបៃទៃសបារំាង បានធ្លៃក់ទៅក្នងុអនា្ទៃក់នៃសង្គៃៃម

តៃាក់  ដោយសរតៃការពៃយាយាមរកៃានូវអពៃយា

កៃឹតភាពរបស់ខ្លួន។ ភាពយន្ដឯកសរនៃះនឹង

បង្ហៃញអំពីស្ថៃនភាពសងៃ្គាមវៀតណាម របប

ខ្មៃរកៃហម និង អំណាចដ៏ខា្លៃំងកា្លៃ ពីសំណាក់

អន្ដរាតិ ដៃលបានធ្វើឲៃយបៃទៃសនៃះដំកៃបាល

ចុះ ធ្លៃក់ពីទីខ្ពស់រហូតដល់ចំណុចសូនៃយ ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ មៃស  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Kampuchea, red - Bitter 
chronicles
Directed by Bruno Carette, 2000, 55min, 
French version 

During the second part of the 20th 
century, Cambodia had to pass through 
thirty years of conflicts and a horrible 
genocide. During the sixties Cambodia, 
which had been independent since 1953, 
fell into the trap of the Cold War even 
though the country tried to maintain 
a neutral policy. In this documentary, 
we discover how the Vietnam War, the 
Khmers Rouges and the Great Powers 
plunged the Kingdom into a fall from 
Paradise to Hell.

Saturday, april  16 - 5pm
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ខ្លៃងជីវិត

លោកវៃជ្ជបណ្ឌិត រីចនើ 
កុំធ្វើការដល់យប់អធៃៃតៃពៃក

ផលិតដោយនាយកដ្ឋៃនសិលៃបៈភាពយន្ត និង
ផៃសព្វផៃាយវបៃបធម៌  ឆ្នៃ ំ១៩៩២ ៩៦នាទី  ភាសខ្មៃរ

ដឹកនំាដោយ ហ្វកួណៃ ធីអៃរី និង ស្មតី ប៉ាៃឌៃកី ឆ្នៃំ 
២០ន០ន២ រយៈពៃល ៥២នាទី ភាសខ្មៃរ

មនុសៃសចៃើនណាស់បណ្ដៃយជីវិតខ្លនួរស់នៅដូចខ្លៃង

នៅលើមៃឃ។ ពៃលដៃលមានខៃយល់ ក៏ហោះខ្ពស់

ឡើង ពៃលដៃលអត់ខៃយល់ ក៏ធ្លៃក់មកវិញ។ បុ៉ន្តៃអ្នកឮ

មួយចំនួន នៅតៃតៃដរបៃងឹហោះដោយខ្លនួឯង ទោះបី

គ្មៃនខៃយល់ក៏ដោយ។

ភាពយន្តឯកសរនៃះផ្តៃតលើដំណើរជីវិតរបស់
លោក បី៊ត រីចនើ ដៃលាវៃជ្ជបណ្ឌតិជំនាញពៃយាបាល
កុមារដ៏លៃបីឈ្មៃះ និងាអ្នកកូដវីយូឡុងសៃល
ជនាតិស្វសី។ គត់បានសមៃៃចចិត្តោះបង់ចោល
អ្វីៗទាំងអស់ ដើមៃបីធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពៃទៃយមួយ
ក្នុងកៃុងភ្នំពៃញ។ គត់បានស្ថៃបនាមន្ទីរពៃទៃយកុមារ
គន្ធបុបា្ផៃនៅទីកៃងុភ្នពំៃញ និងមន្ទរីពៃទៃយពីរផៃសៃងទៀត
បានកកើតឡើងនៅខៃត្តសៀមរាប និងនៅទីកៃងុ
ភ្នពំៃញដោយសរការរៃអង្គៃសបៃៃក់ តាមរយៈ
ការបៃគំតន្តៃ ីនិង ជំនួយពីសបៃបុរសជននានា ។ 

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ មៃស  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ន មៃស  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

life is like the Kite

it is midnight, Doctor 
richner

Produced by the Department of Cinema and 
Cultural Diffusion, 1992, 96min, Khmer version 

Directed by Fournet Thierry and Schmitt 
Patrick, 2002, 52min, French version

Many people live like the kite that soars 
in the sky. When there is wind, they fly 
high. When there is no wind, they fall. 
But some manage to fly even while there 
is no wind… This is the third fiction 
film from Huy Puth. In this film, you will 
discover the acting talent of two movie 
stars in the ’90s : Tep Rindaro and Ampor Devi.

A portrait of Beat RICHNER, famous Swiss 
pediatrician and cellist, who decided to 
leave everything in order to work in a 
hospital in Phnom Penh. He succeeded in 
launching “Kantha Bopha”, a pediatric 
hospital in Phnom Penh. After years of 
work, two other hospitals were created 
in Siem Reap and Phnom Penh. His cello 
concerts enable him to collect money to 
support the hospital.

Saturday,  april  23 - 5pm

Saturday,  april  30 - 5pm
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត ាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
ាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃាាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

ជូរិស ឡាឆៀស៍ បានជូននាង កាឌី សុីលឡា 
ដៃលាអ្នកដឹកនាំ និងអ្នកនិពន្ធរឿងទៅមន្ទីរពៃទៃយ
ាតិវិកលចរិក សៃនៃហ្គៃល(នៅជិតទីកៃុងដកា)
ទាំងដៃលនាងមិនពៃញចិត្តនឹងទៅទីនោះឡើយ។
នាងតៃូវបានគៃពៃយាបាល ដូចទៅនឹងអ្នកជំងឺដទៃ
ទៀតដៃរ។ មន្ទីរពៃទៃយដៃលពោរពៃញដោយមនុសៃស
មានបញ្ហៃផ្លូវចិត្តនៃះ ហក់ឆ្លុះបញ្ចៃំងអំពីស្ថៃន
ភាពរបស់បៃទៃស សៃនៃហ្គៃលទាំងនៅពៃល
បច្ចុបៃបន្ន និងស្ថៃនភាពកៃៃយទទួលបានឯករាជៃយ។
បញ្ហៃបៃឈមរវងការពៃយាបាលបៃបបុរាណ និង
សម័យនៅតៃកើតមាន។ ឡាឆៀសន៍នឹងបង្ហៃញ
ពីការបៃើបៃៃស់អំណាចទសៃសនៈផ្ទុយគ្នៃក្នុង
បរិយាកាសដ៏តានតឹង ដៃលកំពុងកើតមាន។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥  មីនាម៉ៃង ២រសៀល

រឿងដៃលបនៃសល់ពីជំងឺឆ្កតួ
ដឹកនាំដោយ ជូរិស ឡាឆៀស៍, ១០ន០ននាទី,២០ន១៤ 

និយាយភាសដើម និងអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

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

            Saturday, march 5 - 2pm

Joris Lachaise accompanies writer and 
filmmaker Khady Sylla to Senegal’s national 
psychiatric hospital, near Dakar, where she 
has been committed several times. Seeking 
dialogue, she meets the psychiatrist who 
treated her, familiar patients and other 
faces of the institution. An atlas of a strange 
place, a gallery of disconcerting characters, 
“Ce qu’il reste de la folie” (Grand Prix, French 
competition, FID Marseille 2014) is a reflection 
on today’s Senegal, post-colonialism and 
its consequences it is a country locked in 
perpetual struggle with its contradictions,
where traditional healers and modern doc-
tors try to work together. Using powerful, 
contrasting images, Lachaise delivers a 
tactful exploration of the underlying tensions 
in an oppressive environment.

ce qu’il reste de la folie
Film by Joris Lachaise, 100min, 2014, 
Original Version with English Subtitle 



18 19

ឯកសរនៃះ ពៃជៃឈឃាត និងអ្នកដៃលនៅរស់រាន
មានជីវិត ពីរបបខ្មៃរកៃហមជួបគ្នៃនៅក្នុងអតីត
មន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លៃង នៅទីកៃុងភ្នំពៃញ គឺ
មន្ទីរស២១ ដៃលតៃូវបៃៃកា្លៃយាសរមន្ទីរ
បៃល័យពូជសសន៍។ អ្នកគូរគំនូរលោកវ៉ៃន់ 
ណាត បានជួបាមួយអតីតសន្តិសុខមន្ទីរ
ស២១ ដៃលាអ្នកចាប់ចង និងធ្វើទារុណកម្ម។ 
អ្នកទោស១៧០ន០ន០ននាក់ តៃូវបានគៃសួរចម្លើយ 
ធ្វើទារុណកម្ម និងសមា្លៃប់ចោលនៅមន្ទីរស២១។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ មីនា ម៉ៃង ២រសៀល

មន្ទីរស២១ មា៉ៃសុីនពិឃាតខ្មៃរកៃហម
ដឹកនាំដោយ បា៉ៃន់ រិទ្ធី, ១០ន០ននាទី, ២០ន០ន២, ភា

សខ្មៃរាមួយអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

           Saturday, march 19 - 2pm

In S21, Rithy Panh brings two survivors 
and former members of the Khmer Rouge 
back to the notorious Tuol Sleng prison 
(code-named “S21”), now a genocide 
museum. Painter Vann Nath confronts his 
former captors in the converted school-
house where he was tortured. Over 17,000 
prisoners were interrogated, tortured, and 
executed there.

S21: The Khmer rouge 
Death machine
Directed by Rithy Panh, 100 min, 200, 
Khmer Version with English subtitle
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តៃជគុណសុខ បានចាកចៃញពីវត្តទៅរស់នៅ ា
ជីវិតគៃហស្ថធម្មតា។ ថ្ងៃមួយដោយបុព្វហៃតុការពារ
ក្មៃងកំពៃៃមា្នៃក់ គត់ក៏បានស្គៃល់នារីរាំរបាំដ៏សៃស់
ស្អៃតមា្នៃក់ ឈ្មៃះដរ៉ាៃ។ ដោយសរនាង ាអ្នកមាន
ជំនឿលើហោរាសសៃ្ត នាងគិតថា ថ្ងៃណាមួយនឹង
មានពៃះអង្គមា្ចៃស់មួយពៃះអង្គនឹងនាំនាងឡើង
ឋានសួគ៌។ ជំនឿរបស់នាងបានកា្លៃយាការពិតបុ៉ន្តៃ
ស្នៃហរបស់ពួកគៃ តៃវូបានបំបៃកបំបាក់ដោយសរ
គៃម ដៃលាអ្នកជំនួញដ៏មានស្តុកស្តម្ភមា្នៃក់។

ភាពយន្តឯកសរនៃះតាមដនអំពីជីវិតរបស់ក្មៃងសៃី

មា្នៃក់ ដៃលតៃូវបានមៃខៃយល់លក់ឲៃយទៅធ្វើការនៅ

បៃទៃសមា៉ៃឡៃសុី។ នាងតៃូវបានចៅហ្វៃយរំលលោភ 

និងធ្វើទារុណកម្មផ្លវូចិត្ត និងផ្លវូកាយ។ ដោយទៃៃមិំន

បាន នាងក៏រត់ពីបៃទៃសម៉ាៃឡៃសីុទំាងមានផ្ទៃពោះ។

បនា្ទៃប់ពីនោះជីវិតរបស់នាងក៏បានបៃៃបៃលួ។ នាង

រស់នៅក្នងុសភាពភ័យខា្លៃច និងភាពស្តៃយកៃៃយ។ 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ ខៃមៃស ម៉ៃង ២រសៀល

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខៃមៃស ម៉ៃង ២រសៀល

បកៃសីឋានសួគ៍
ដឹកនាំដោយលោក មា៉ៃសៃល កាមូស, ឆ្នៃំ 
១៩៦២, ៩១នាទី, ភាសបារាំង

មៃខៃយល់ 
ដឹកនាំដោយ ហ្គីយ៉ូម សួន និង ងឿម ផល្លី,
ឆ្នៃំ ២០ន១៤, ៩៦នាទី, ភាសខ្មៃរ 
និងភាសអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

         Saturday, april  9 - 2pm

         Saturday, april  23 - 2pm

Sok, a young bonze who has not yet taken 
his vows, decides to leave his monastery 
and lead a normal life. One day, while de-
fending an orphan, he meets the beautiful 
celestial dancer, Dara, who believes in a 
bird’s prediction that a Prince will come 
and take her to the sky. But their love is 
shattered by Kem, a rich merchant.

The film follows the life of a girl who was 
sold to a Malaysian. She was raped by 
her boss and she escaped from Malaysia 
pregnant. Her life has changed both physi-
cally and mentally. She lives with fear and 
regret. 

Bird of paradise
Directed by Marcel Camus, 1962, 91mins, 
French Version 

The Storm maker 
Directed by Guillaume SUON and NGOEUM 
Phally, 2014, 96mins, Khmer version with 
English subtitles 
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ដោយតៃូវបានផ្តួចផ្ដើម ដោយសមាគមពន្លឺ

ពិភពលោក កៃៃមកិច្ចសហការ ាមួយមូលនិធិ

វបៃបធម៌បារាំង និងាឡឺម៉ង់ មជៃឈមណ្ឌល

ធនធនោតទសៃសន៍បុបា្ជៃណា វិទៃយាស្ថៃនបារាំង

និងវិទៃយាស្ថៃនGoethe គមៃៃងAsiadocបានអញ្ជើញ

ផលិតករ និងសមិទ្ធិករភាពយន្តឯកសរ មកពី

ាសីុាគ្នៃយ៍ ដើមៃបីផ្លៃស់ប្ដរូ និងនិពន្ធរួមគ្នៃក្នងុរយះ

ពៃលនៃកម្មសិកៃា ដៃលនឹងបៃពៃឹត្តទៅនៅឆ្នៃំនៃះ 

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ កុម្ភះ ដល់ថ្ងៃទី ០ន៩ មីនា។

ក្នុងឳកាសនៃគមៃៃង Asiadoc លើកទីពីរនៃះ 

រោងភាពយន្តនៃវិទៃយាស្ថៃនបារាំង នឹងធ្វើការចាក់

បញ្ចៃំងភាពយន្តឯកសរាចៃើន ពីថ្ងៃទី០ន៣ 

ដល់ថ្ងៃទី ០ន៦ ខៃមីនា ២០ន១៦៖ ទសៃសនិកជន 

ាចទសៃសនាភាពយន្តចំនួន ១០នរឿង ដៃលបង្ហៃញ

ពីពិភពលោកបច្ចុបៃបន្ន ដោយសង្កៃតពីដំណើរជីវិត 

របស់ពលរដ្ឋាសកម្មជន ឬដៃលរស់នៅឯកោពី

សង្គម ចាប់ពីបៃទៃសសៃនៃហ្កៃល់ ដល់ភូមាដោយ

ឆ្លងកាត់តាមបៃទៃសអី៊ុសៃៃអៃល អៃសៃសីុប និងសូ៊ដង់។

ពៃឹត្តិការណ៍
គមៃៃង asiadoc: កៃឡៃកមើលពិភពលោក

   ពីថ្ងៃទី ០ន៣ ខៃមីនា ដល់ថ្ងៃ ទី០ន៦ ខៃមីនា

        EYES           ON 
   THE           WORLD

Documentary films from March 3 to 6, 2016

As part of the Asiadoc project

Full programme on: 
www.institutfrancais-cambodge.com

Initiated by Doc Monde, in partnership with 
the Franco-German Cultural Fund, Bophana, 
Lumiere du monde, the French Institute and 
the Goethe Institute, the Asiadoc project invites 
South-East Asian and European documen-
tary producers, distributors and directors to 
discuss, work and write  together in a series 
of professional round tables, taking place this 
year from February 22 to March 9.

To celebrate the second year of the Asiadoc 
project, the French Institute’s cinema present s
a series of documentary films running from 
March 3 to March 6, 2016. The 10 selected films 
offer an overview of the world of today follow-
ing the lives of citizens – those living on the 
fringes of society or those fighting to change 
it – from Senegal to Burma, including Israel, 
Egypt and Sudan.

Screening  schedule:
http://institutfrancais-cambodge.com/en/
cinema-asiadoc-2016/

EvEnT
The asiadoc project: Eyes On 
the World

             From  march 3 to  march  6  
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អៃរិក ហ្គុងហៃាលៃ ាសិលៃបករបារាំងហ្គៃតៃមា៉ៃឡា

ដ៏លៃបីលៃបាញមា្នៃក់ រស់នៅរាជធនីភ្នំពៃញតាំងពី

ឆ្នៃំ២០ន១៥ នឹងបង្ហៃញការបង្កើតថ្មីបំផុតរបស់គត់ 

ដៃលមាននៅក្នងុវត្ថនុានា ការដំឡើងរូប និងគំនូរា

ចៃើន។ ការឃើញវបៃបធម៌ និងបៃវត្តសិសៃ្តខ្មៃរ បាន

ធ្វើឲៃយសិលៃបកររូបនៃះ ទទួលរងនូវឥទ្ធិពលយា៉ៃង

ខា្លៃងំក្នងុការបង្កើតគំនិតរបស់គត់ ដោយមានចំណុច

សៃបាគូរាមួយនឹងបៃវត្តិសសៃ្តនៃហ្គៃតៃមា៉ៃឡា

ាបៃទៃសកំណើតរបស់គត់ ដៃលធ្លៃប់រងអំពើ

បៃល័យពូជសសន៍ក្នុងទសវតៃសរ៍ទី៨០ន។ សិលៃបករ

រូបនៃះខិតខំ ដើមៃបីនំាយកបទពិោធន៍នៅកម្ពាុ

របស់លោកទៅាទមៃង់រូបី ាមួយនឹងរូបភាព។

ទសៃសនិកជននឹងបានមើលឃើញពីដំណើរផ្ទៃល់ខ្លនួ

របស់លោក ពីហ្គៃតៃម៉ាៃឡា មកបៃទៃសកម្ពុា

តាមរយៈ "កញ្ចក់បៃៃរូប" ដៃលបានឆ្លះុបញ្ចៃងំពីការ

វិវត្តទៃសភាពខាងក្នងុ រវងបៃទៃសទំាងពីរដោយ

សិលៃបកររូបនៃះ។

ពិធីសម្ពៃធពិព័រណ៍ថ្ងៃ ពុធ ទី ០ន២ ខៃមីនា 
វៃលម៉ៃង ៦ ល្ងៃច

ពិព័រណ៍
កញ្ចក់បៃៃរូប: ការឆ្លះុបញ្ចៃងំពីហ្គៃតៃម៉ាៃឡា និងកម្ពាុ

   ពីថ្ងៃទី ០ន១ ខៃមីនា ដល់ថ្ងៃ ទី៣០ន ខៃមីនា

Erick Gonzalez, internationally renowned 
Franco-Guatemalan artist resident in Phnom 
Penh, exhibits his latest creations consisting of 
objects, installations and paintings.
The artist has been deeply influenced in his 
creation by the discovery of Khmer culture 
and history: drawing parallels with the history 
of Guatemala, his country of origin which 
experienced genocide in the 80s, Erick strives 
to bring his Cambodian experience into tangible 
form and image.
The artistic creation represents for the artist a 
process of research about a given theme, and 
the exhibition serves as a sharing platform. 
This time, Erick Gonzalez’s research has been 
about Cambodia. The audience will retrace his 
personal trip from Guatemala to Cambodia 
through “altered mirrors” which reflect the 
inner landscape evolved by the artist between 
these two countries.

Opening reception: Wednesday, march 
2nd at 6:00pm

EXhiBiTiOn
The altered mirror: reflections 
from Guatemala and cambodia 

From  march 1 to march 30
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នៅក្នងុឱកាសនៃការសម្តៃងដ៏កមៃមួយនៃកៃបាច់របំា
បុរាណ ក្នងុអំឡុងពៃលសង្គៃៃមសីុវិលនៅកម្ពាុ
កាលពី៤៣ឆ្នៃកំន្លងមកហើយ អ្នកថតរូបមា្នៃក់ដើរ
ចូលទៅក្នងុបន្ទប់ផ្លៃស់សំលៀកបំពាក់របស់អ្នករបំា
និងបានថតរូបមួយចំនួន។ អ្នករបំាទំាងនោះ 
មិនបានចាប់ារម្មណ៍គត់ទៃ។ រយៈពៃល ៣៣ឆ្នៃំ
កៃៃយមក មានអ្នករបំាមា្នៃក់ក្នងុចំណមពួកគៃ 
បានជួបអ្នកថតរូបនៃះ ដោយចៃដនៃយនៅទីកៃងុតូកៃយូ 
បៃទៃសជបុ៉ន ដៃលាកន្លៃងនាងបានមកសម្តៃង។ 
នៃះបាននំាឱៃយពៃតឹ្តកិារណ៍ ដៃលមានអ្នករបំាផៃសៃង
ទៀតនៅក្នងុរូបភាពនោះ តៃវូបានគៃរកឃើញម្ដង
មា្នៃក់ៗ នៅកៃៃយពៃលដៃលអ្នកថតរូបនៃះ បានវិល
តៃឡប់មកកាន់បៃទៃសកម្ពាុវិញ។ រឿងរ៉ាៃវរបស់ពួក
គៃអំពីការលំបាក ការតសូ៊  ការរស់រានមានជីវិត 
និងការរស់ឡើងវិញនៃរបំា ដៃលាស្មៃរតីនៃ
បៃទៃសកម្ពាុនៃះ បង្កើតបានាខ្លមឹសរនៃការ
តំាងពិព័រណ៍នៃះ។

ការតំាងពិព័រណ៍រូបថត ដោយលោក 
Colin Grafton 
បើកសម្ពៃធពិព័រណ៍៖ ថ្ងៃសុកៃ ទី ០ន១ 
ខៃមៃស វៃលម៉ៃង ០ន៦ល្ងៃច

អ្នករបំា
   ពីថ្ងៃទី ១ មៃស ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ មៃស

 © colin Grafton

 © colin Grafton

On the occasion of a rare classical dance 
performance during the Cambodian civil war 
43 years ago, a photographer wandered into 
the theatre dressing room and took a few 
candid photos. The dancers didn’t notice him. 
33 years later, one of them met him by chance 
in Tokyo, Japan, where she had come to 
perform. This led to a chain of events whereby 
other dancers in those pictures were redis-
covered one by one when the photographer 
finally returned to Cambodia. Their stories of 
hardship, perseverance and survival, and the 
renaissance of the dance which is the spirit of 
Cambodia, form the core of this exhibition.

an Exhibition of photographs by 
colin Grafton 
Opening reception: Friday april 1st 
at 6pm

Dancers
 From april 1 to april 28

 © colin Grafton

 © colin Grafton
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ក្នុងឱកាសគំរប់ខួប៦០នឆ្នៃំនៃទំនាក់ទំនងការទូត

រវងសធរណរដ្ឋឆៃកនិងពៃះរាាណាចកៃកម្ពាុ

ស្ថៃនទូតសធរណរដ្ឋឆៃក បានរៀបចំកម្មវិធី

ភាពយន្តឆៃកនៅទីកៃុងភ្នំពៃញ ដោយសហការ

ាមួយដៃគូនានា។ ស្ថៃនទូតបានសហការាមួយ

មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា មានក្ដីោមនសៃសរីករាយ

បង្ហៃញខៃសៃភាពយន្តឆៃក

បៃកួតដោយយុត្តិធម៌

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដពិសៃស

ដឹកនំាដោយអង់ដៃៃ សៃឡាកូវ៉ៃ ឆ្នៃ២ំ០ន១៤ ១០ន០ននាទី 

ភាសឆៃកូ និងមានភាសអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ថ្ងៃទី ២ ខៃមីនា មៃា៉ង ៦:៥០ន នាទី

Fair play

On the occasion of the 60th Anniversary of the 
establishment of Czech Republic - Cambodia 
Diplomatic Relations, the Embassy of the 
Czech Republic is organizing Czech Days in 
Phnom Penh in cooperation with local part-
ners. In cooperation with Bophana Centre, the 
Embassy is pleased to present this Czech Film

SpEcial ScrEEninG

Directed by Andrea Sedlácková, 2014, 
100min, Original version with English 
subtitles

 march 2, 6:50 pm



30 31

ឆ្លុះទឹកទន្លៃ
បាឋកថា

ទសៃសនៈខ្មៃរលើជនាតិវៀតណាមក្នុងឃុំបៃឡាយ
មាសមុនសម័យខ្មៃរកៃហម (ករណីសិកៃា)
កៃវ ដួង អ្នកសៃៃវជៃៃវរបស់អង្គការក្តីករុណា

 ថ្ងៃ២៥  ខៃមីនា ម៉ង:  ៦:៣០ន ល្ងៃច

ជនាតិវៀតណាមបានរស់នៅតាមដងទន្លៃសប

រាប់ទសវតៃសរ៍មកហើយ មុនពៃលពួកគៃ តៃូវបាន

ជម្លៀសចៃញពីកម្ពុាក្នុងទសវតៃសរ៍ទី៧០ន។ ពួកគៃ

ភាគចៃើនមានកំណើតនៅកម្ពាុ។ ស្ថតិនៅតាមដង

ទន្លៃសប និងចំងយបៃមាណា ២០នគីឡូម៉ៃតពីទី

រួមខៃត្តកំពង់ឆ្នៃងំ ឃំុបៃឡាយមាសាឃំុមួយក្នងុ

ចំណមឃំុមួយចំនួន ក្នងុបៃទៃសកម្ពាុមុនសម័យ

ខ្មៃរកៃហម ដៃលមានជនាតិវៀតណាមរាប់រយ

គៃួសររស់នៅាមួយបៃាជនខ្មៃរក្នងុភូមិឃំុនៃះ។

ករណីសិកៃានៃះមានគោលបំណងវយតម្លៃលើ

ទំនាក់ទំនងរវងអ្នកភូមិខ្មៃរ និងវៀតណាមក្នុងឃុំ

បៃឡាយមាស ដោយពិនិតៃយមើលលើសកម្មភាព

សង្គមវបៃបធម៌ និងសៃដ្ឋកិច្ច តាមរយៈទសៃសនៈរបស់

បៃាជនខ្មៃរ។ 

reflection on the river

Vietnamese people had lived along the 
Tonlé Sap River for decades before they 
were expelled from Cambodia during 
the 1970s. The majority of them were 
born in Cambodia. Located along the 
river approximately 20 km north of 
Kampong Chhnang Town, Bralai Meas 
commune was one of the few communes 
in Cambodia before the Khmer Rouge 
regime where hundreds of Vietnamese 
families lived in the same villages with 
Khmer people. This case study aims at 
examining the relations between Khmer 
and Vietnamese villagers in Bralai Meas 
commune by looking at their socio-
cultural and economic activities from a 
Khmer perspective. 

lEcTUrE 

march 25, 6:30pm 

Khmer perception of the vietnam-
ese in Brâlai meas commune before 
the Khmer rouge regime
(case Study)
Keo Duong, Kdei Karuna (KdK) Junior 
researcher,Khmer. Khmer version
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បៃៃវ៉ៃឡង់នៃរៃាគសញ្ញៃឈឺតាមសច់ដុំ និងឆ្អឹង 
ក្នុងចំណៃាមកម្មករកាត់ដៃរ នៃៅខៃត្តកណា្ដៃល 
បៃទៃសកម្ពុា
 ថ្ងៃទី ២៩ ខៃមៃស ម៉ង:  ៦:៣០ន ល្ងៃច

វត្ថបំុណង៖ 
ដើមៃបីកំណត់បៃៃវ៉ៃឡង់រោគសញ្ញៃឈឺតាមសច់ដំុ 
និងឆ្អងឹ ពៃមទំាងកមៃតិហនិភ័យជីវមៃកានិច នៅ
កន្លៃងធ្វើការរបស់កម្មករកាត់ដៃរ នៅខៃត្តកណា្ដៃលនៃ
បៃទៃសកម្ពាុ។

វិធីសសៃ្តសៃៃវជៃៃវ៖
បៃើបច្ចៃកទៃសជៃើសគំរូសំណាក តាមបៃបពហុ
ជំហន ដើមៃបីជៃើសរីសកម្មករចំនួន៧១៤នាក់
ពីរោងចកៃបីកន្លៃង ក្នងុចំណមរោងចកៃខា្នៃតមធៃយម
ចំនួន២២ ដៃលមានកម្មករចនោ្លៃះពី២៥០ននាក់
ទៅ១០ន០ន០ននាក់។ ការសមា្ភៃសន៍ផ្ទៃល់មាត់ និងការ
ចុះសង្កៃតផ្ទៃល់ ដោយបៃើតារាងវយតម្លៃរហ័សនៃ
អវយវៈផ្នៃកខាងលើ (RULA) តៃវូបានបៃើបៃៃស់ 
ដើមៃបីបៃមូលទិន្នន័យ។

prevalence of musculoskeletal 
symptoms among garment 
workers in Kandal province

OBJECTIVES:
The main objectives of this cross-sec-
tional descriptive study were to identify 
the prevalence of musculoskeletal symp-
toms and workstation biomechanical 
risk levels for garment workers in Kandal 
Province, Cambodia.

METHODS:
This study used multistage sampling 
techniques to select 714 workers from 
three garment factories among 22 
medium-size factories (250-1000 
workers). Face-to-face interviews and 
direct observation using the rapid upper 
limb assessment scale (RULA) were used 
to collect data.

 april 29, 6:30pm

Speaker: mr. van leap, Educational 
adviser of WOB cambodia

វគ្មិន៖ វ៉ៃន់ លៀប
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អ្នករបាំ

កញ្ចក់បៃៃរូប: ការឆ្លុះបញ្ចៃំងពីហ្គៃតៃមា៉ៃឡា និងកម្ពុា

គមៃៃង Asiadoc: កៃឡៃកមើលពិភពលោក

ថ្ងៃទី ១ ដល់ ថ្ងៃទី២៨ មៃស

ថ្ងៃទី១ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ន មីនា 

ថ្ងៃទី៣ មីនា ដល់ ថ្ងៃទី៦ មីនា

ពិព័រណ៍

ពៃឹត្តិការណ៍

រឿងដៃលបនៃសល់ពីជំងឺឆ្កួត
មន្ទីរស២១ មា៉ៃសុីនពិឃាតខ្មៃរកៃហម
បកៃសីឋានសួគ៍
មៃខៃយល់ 

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី៥ ខៃមីនា                     ម៉ៃង ២ រសៀល
ថ្ងៃទី១៩ ខៃមីនា                 ម៉ៃង  ២ រសៀល
ថ្ងៃទី ី៩ ខៃមៃស                ម៉ៃង  ២ រសៀល
ថ្ងៃទី ី២៣ ែខមៃស                     ម៉ៃង  ២ រសៀល     

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

៨ មីនា, ១៣, ១៤, ១៥, ១៦ មៃស

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៥ មីនា   

ថ្ងៃ ទី១២ មីនា  

ថ្ងៃ ទី១៩ មីនា  

ថ្ងៃ ទី២៦ មីនា 

ថ្ងៃ្ងទី២ មៃស     

ថ្ងៃទី៩ មៃស 

ថ្ងៃទី១៦ មៃស

ថ្ងៃទី២៣ មៃស 

ថ្ងៃទី៣០ន មៃស

សៃ្តីខ្មៃរ

សិុន សីុសមុត

ខ្មៃចមា្តៃយដើម

អ្នកអង្គរ

ការពៃយាបាលស្តៃញីៀនថា្នៃ&ំយុវជនរងគៃៃះដោយសរគៃៃប់មីន

អ្នកសៃៃ

កម្ពុាកាលបៃបវត្ដិកៃហមល្វីងជូរចត់

ខ្លៃងជីវិត

លោកវៃជ្ជបណ្ឌិត រីចនើ  កុំធ្វើការដល់យប់អធៃៃតៃពៃក

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ឆ្លុះទឹកទន្លៃ

បៃកួតដោយយុត្តិធម៌

បៃៃវ៉ៃឡង់នៃរៃាគសញ្ញៃឈឺតាមសច់ដុំនិង ឆ្អឹង ក្នុងចំណៃាមកម្មករកាត់ដៃរ...

ថ្ងៃ២៥  ខៃមីនា

ថ្ងៃទី ២ ខៃមីនា

 ថ្ងៃទី ២៩ ខៃមៃស

បាឋកថា

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដពិសៃស

Dancers

The Altered Mirror: Reflections from Guatemala and ...

The Asiadoc Project: Eyes on the world

April 1 - April 28

March 1 - March 30

March 3 – March 6

EXhiBiTiOn

EvEnT

Ce qu’il reste de la folie
The Khmer Rouge Death Machine
Bird of Paradise
The Storm Maker 

cinEclUB 
March 5
March  19
April 9   
April 23

2pm
2pm 
2pm 
2pm

closing Dates 
March 8, April 13, 14, 15, 16

cinE SaTUrDaY 
March 5   
March 12 
March 19 
March 26  
April 2  
April 9
April 16
April 23
April 30

Khmer Women
Sinn Sisamouth
The Mother’s Ghost  
The People of Angkor
Treatment for Female Drug Addicts...
Rice People
Kampuchea, Red - Bitter Chronicles
Life is Like the Kite
It Is Midnight, Doctor Richner

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

Reflection on the River

Fair Play

Prevalence of musculoskeletal symptoms among...

March 25 

March 2

April 29

lEcTUrE

SpEcial ScrEEninG
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