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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដា្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

សា្ថៃប័នឯកសារនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ភាពយន្ដនៃះនាំមកជូនលោកអ្នក ោយ

មជៃឈមណ្ឌលធនធានសោតទសៃសន៍បុបា្ផៃណា 

ដៃលបានបញ្ចូលសំឡៃងជាភាសាខ្មៃរ ោយ

មានការឧបត្ថម្ភពីអង្គកការយូណៃស្កូ។ ផលិត

នៅឆ្នៃំ១៩៦៥ ជាភាសាអង់គ្លៃស និងថៃរកៃសា

ទុកោយបណ្ណសារដា្ឋៃនអាមៃរិក NARA 

ខៃសៃភាពយន្តនៃះ បង្ហៃញពីការងររបស់

កៃុមរបាំពៃះរាជទៃពៃយកម្ពុជា។ 

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

This film is proposed to you by Bophana 
Audiovisual Resource Center who has 
doubled it in Khmer with the support of 
UNESCO. Produced in 1965 in English 
version and preserved by National Archives
 and Records Administration of the 
United States (NARA), Royal Ballet of 
Cambodia documents the work of the 
Royal Ballet of Cambodia. 

saturday,  july 2 - 5pm

របាំពៃះរាជទៃពៃយខ្មៃរ Royal Ballet of Cambodia   

បញ្ចលូសំឡៃងជាភាសាខ្មៃរោយ 

មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា ៨១នាទី ឆ្នៃ២ំ០១២  

ភាសាខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

Doubled in Khmer by Bophana Center in 2012, 
81min, Khmer version with English subtitles 
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កៃបាលអ្នកតា 

អ្នកអង្គករ

កតា្តៃមនុសៃស គឺជាបញ្ហៃចមៃបងនៃការបំផ្លៃញបៃៃសាទ 

បន្ថៃមពីលើបញ្ហៃពៃលវៃល និងសង្គៃៃមសុីវិល។ 

តាមរយៈការបកសៃៃយពីបញ្ហៃនៃះសមិទ្ធកិរភាពយន្ត

ពៃយាយាម ធ្វើការបង្ហៃញពីការយល់ឃើញរបស់ជន

ជាតិខ្មៃរ ចំពោះការបាត់បង់សមៃបត្តិបៃតិកភណ្ឌ

ដៃលដូនតាពួកគៃបានបនៃសល់ទុក។

ឯកសារនៃះ តាមថតពីជីវភាពបៃចំាថ្ងៃរបស់កម្មករ

ខ្មៃរ ក្នងុការដា្ឋៃនជួសជុលបៃៃសាទតំបន់អង្គករ។

ចាប់តំាងពីវ័យក្មៃង រហូតដល់ចាស់ ពួកគៃជឿ

គោរពសៃឡាញ់បៃវត្តសិាសៃ្ត និងបៃៃសាទបុរាណ

របស់ខ្លនួ។ នៅក្នងុសាច់រឿងនៃះ គៃក៏ឃើញមាន

ផងដៃរ តួអង្គកសំខាន់មួយឈ្មៃះ កុយ ដៃលតៃងតៃ

និយាយជាមួយរូបចមា្លៃក់អបៃសរា។

ដឹកនំាោយ បៃ៊យុណូ ការ៉ៃត  ៦៨នាទី ឆ្នៃ២ំ០០៥ 

ភាសាខ្មៃរ 

ដឹកនំាោយប៉ាៃន់ រិទ្ធ ី៩៦នាទី ឆ្នៃ២ំ០០៣ 

ភាសាខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៩ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Kbal Neakta, the Head of 
our ancestors

the People of angkor

saturday,  july   09 - 5pm

saturday,  july   16 - 5pm

Directed by  Bruno Carette , 68min, 2005, 
Khmer version  

Directed by  Rithy Panh, 96min, 2003, Khmer 
version with English subtitles 

Civil wars and men’s activity are the main 
causes of the destruction of the temples. 
The temples’ sculptures are victims of pillage.
Many heads of Buddha, Apsaras and Garuda 
were cut and stolen by men. To understand 
more about this issue in a poetic way, the 
Director and tries to collect the points of 
view of Cambodian people towards the loss 
of those heritages left by their ancestors.  

In Angkor Wat, we follow a boy and his 
relationships with the people who live 
there, the ruins and the tourists. The 
legends and magical stories depicted on 
the stones of the temple remains overlap 
with the reality of modern Cambodia. The 
lingering pain left by years of civil war, the 
gap between conditions in the cities and 
the countryside.   
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បុ៉ល ពត មានឈ្មៃះដើមថាសាឡុត ស។ បុ៉ល ពត 

គឺជាមៃដឹកនំាកំពូលរបស់ពួកខ្មៃរកៃហម និងជា

នាយករដ្ឋមន្តៃនីៃរបបកម្ពជុាបៃជាធិបតៃយៃយ។

ក្នងុខៃសៃភាពយន្តឯកសារនៃះ បៃវត្តជីិវិតឯកជន

របស់ បុ៉ល ពត ដៃលជាមនុសៃសមា្នៃក់ដ៏អាថ៌កំបំាង 

នឹងតៃវូលតតៃដាង។

បនា្ទៃប់ពីនៅមានជីវិតរួចផុតពីសង្គៃៃមអស់៣០ឆ្នៃំ 

ពួកគៃក៏តៃវូបានបញ្ជនូមកកម្ពជុាវិញ នៅឆ្នៃ១ំ៩៩២ 

ជាមួយនឹងជនភៀសខ្លនួ៣៨០ ០០០នាក់ ពីជំរំ

នៅតាមពៃដំៃនថៃ។ អ្នកភូមិចាស់ហៅអ្នកជំរំទំាង

នៃះថា«ជនវង្វៃងផ្លវូ» ។ ជនវង្វៃងផ្លវូទំាងនៃះខំបៃងឹ

សនៃសឹមៗ ោយអត់ធ្មត់ដើមៃបីរស់ និងចូលចុះក្នងុ

សង្គកមជាថ្ម ីដើមៃបីតៃអនាគតកូនៗពួកគៃ។

ដឹកនាំោយមា៉ៃបិន អៃដៃៀន  ៦១នាទី ឆ្នៃំ២០០១ 

ភាសាខ្មៃរ

ដឹកនំាោយគៃសី្ទនី បូ៊តៃយៃរ ៥៩នាទី ឆ្នៃ២ំ០១០

 ភាសាខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣  កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០  កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

អាថ៌កំបំាងរបស់បុ៉លពត

អ្នកវង្វៃងផ្លវូ

the Pol Pot mystery

the Wanderers

Directed by  Adrian Maben, 61min, 2001, 
khmer version  

Directed by  Christine Bouteiller, 59min, 
2010, Khmer version with English subtitles 

This documentary reveals the life of Pol 
Pot whose real name is Saloth Sar. He 
was the Prime Minister of the Democratic
Kampuchea  and leader of the Khmer 
Rouge. His personal history is redrawn 
from his childhood to death. 

Survivors from 30 years of war in 
Cambodia, they were repatriated in 1992 
among 380 000 refugees of Thai border 
camps, and reinstalled in a village built 
for them by The United Nations. The 
villagers gave them a nickname which 
they carry on even today: “the wanderers”.
Slowly but with obstinacy, these 
wanderers try to survive in their way, 
and to be integrated in society, fighting 
for the future of their children.

saturday,  july  23 - 5pm

saturday,  july  30 - 5pm
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សត្វបៃមាញ់ចិញ្ចមឹ 

ឥសា្លៃមមួយដ៏ចម្លៃក 

ដឹកនាំោយបា៉ៃន់ រិទ្ធី ៩០នាទី ២០១១ ភាសាខ្មៃរ 
និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ដឹកនាំោយអាញ៉ៃស ដឺ ហ្វៃអូ  ៥២នាទី  ២០០៦  
ភាសាខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

អាកាសយានិកអាមៃរិកាំងសៃបៃកខ្មៃមា្នៃក់ តៃូវបាន
ចាប់ឃុំខ្លួននៅបៃទៃសកម្ពុជានាឆ្នៃំ១៩៧២ ោយ
ទាហានខ្មៃរកៃហម។ ប៉ុន្តៃសមៃៃប់ក្មៃងៗខ្មៃរនៅ
សៃុកសៃៃ បុរសមា្នៃក់នៃះមិនមៃនជាសតៃូវទៃ គឺគៃៃន់
តៃជាសត្វមួយកៃបាល ដៃលពួកគៃតៃូវមើលការខុស
តៃូវប៉ុណ្ណៃះ ។

ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវទៅលើសហគមន៏ជនជាតិចាម 
ដៃលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃបៃទៃសវៀតណាម។
បៃជាជនមួយភាគបីនៃសហគមន៍នៃះ គឺជាអ្នកកាន់
សាសនាឥសា្លៃម បៃងចៃកជាពីរនិកាយ ៖ ចាមបានី
និងចាមសុននី។ វត្តមាននៃជនជាតិចាមនៅលើទឹកដី
វៀតណាម គឺមានដើមកំណើតចៃញពីបៃទៃសចមៃប៉ាៃ
និងនៅតៃរកៃសាភាសា អកៃសរហើយនិងបៃពៃណីរបស់គៃ
បានយ៉ាៃងល្អ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៦ សីហា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ សីហា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

shiiku, the Catch

a strange Islam 

Directed by Rithy Panh, 90min, 2011, Khmer 
version with English  subtitles

Directed by Agnès De Féo, 52min, 2006, Khmer 
version  with English subtitles 

Cambodia in 1972, the black American 
pilot who has been taken prisoner is not 
an enemy, but merely an animal that 
needs to be taken care of by Cambodian 
children from the rice fields.

Through this documentary, we discover 
the Cham community in south-west 
Vietnam. It constitutes a majority of the 
Hindu religion but a third of Cham villages 
are Muslims. Divided in two branches 
(Cham Bani and Cham Sunni), the 
presence of Islam in Vietnam is descended
from Champas. Nowadays, it exists 53 
minorities who conserve their language, 
their writing, and their tradition.

saturday,  august 6  - 5pm

saturday,  august 13 - 5pm
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ការផ្ទៃរចំណៃះដឹងបន្តកៃៃយ
របបវាលពិឃាត

កំហឹងអ្នកតា

ដឹកនាំោយអុង គឹងសៃន ១១០នាទី ២០១០ 
ភាសាខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ដឹកនាំោយថូមា៉ៃស វៃប៊័រ កាសៃន ៦៩នាទី
២០០២  ភាសាអង់គ្លៃស

អ្នកគៃូឯម ធាយ គឺជាគៃូរបាំបុរាណមា្នៃក់ដៃលបាន
រស់រានមានជីវិតពីរបបប៉ុល ពត។ អ្នកគៃូតៃងតៃដឹកនាំ
ការបណ្តះុបណា្តៃល និងការសម្តៃងរបំាបៃកបទៅោយ
ថាមពល។ ខៃសៃភាពយន្តឯកសារនៃះលើកឡើងពី
របំាបុរាណ តនៃ្ត ីលោ្ខៃនសៃបៃករូមទំាងឈុតឆកឯកសារ
ផៃសៃងៗទៀត ។

តូម៉ាៃស់ វៃប័៊រ កាសៃនគឺជាសមិទ្ធកិរជនជាតិដានឺម៉ាៃក។
ក្នុងរយ:ពៃលពៃញមួយឆ្នៃំ លោកបានផ្តិតយកនូវ
រូបភាពផៃសៃងៗនៃសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចទំពួន
ដៃលរស់នៅភាគឥសាននៃបៃទៃសកម្ពុជា។ តាមរយ:
ឯកសារនៃះ លោកអ្នកអាចស្វៃងយល់អំពី ទំនៀម
ទមា្លៃប់បៃពៃណី និងការបៃកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត
បៃចាំថ្ងៃ ដៃលកំពុងតៃូវបានគំរាមកំហៃង ោយសារ
ឥទ្ធិពលពីខាងកៃៃ។ 

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ សីហា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ សីហា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Continuum, Boyond the 
killing fields

anger of the spirits

Directed by Ong Keng Sen, 110min, 2010, 
Khmer version with English subtitles 

Directed by Thomas Weber Carlsen, 69min., 
2002, English version

Despite persecution, Em Theay survived 
and this is her story about overcoming 
adversity and frief, and the rebuilding 
of Cambodia’s society and culture. The 
Continuum features traditional Cambo-
dian dance, music and shadow puppetry, 
as well as documentary footage, all 
linked together by the storytelling of the 
Cambodian performers.

Thomas Weber Carlsen is a Danish 
filmmaker. He spent a year filming in 
various communities of the Tampuon, 
- an indigenous tribe in northeastern 
Cambodia. In this documentary film, you 
will witness Tampuon’s tradition and 
livelihood being threatened by the 
invasion of outside influences.

saturday, august   20 - 5pm

saturday, august  27 - 5pm
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាោយសៃរី!

ហៃសាន រស់នៅជនបទយា៉ៃងមានសៃចក្ដីសុខ
ជាមួយមា្ដៃយនាងឈ្មៃះលូអ៊ីស។ ហៃសានមិនសូវ
ខា្វៃយខ្វល់រកការងរធ្វើោះឡើយ។ អ្នកសៃី
លូអ៊ីស លួចប៉ងចង់ឲៃយកូនសៃីធ្វើការជាមួយ
មៃធាវីលៃបី គឺលោក សាម៉ុយអ៊ៃល ប្លឺស្ដៃន ដៃល
ធា្លៃប់សា្គៃល់គ្នៃកាលនៅក្មៃង ។ អាយុរបស់ហៃសាន 
និងលោកប្លឺស្តៃនគឺខុសគ្នៃជាចៃើនឆ្នៃំ។ ប៉ុន្ដៃ
ពួកគៃនឹងតៃូវមកជួបគ្នៃនៅលើសង្វៀនជម្លៃះ
មួយ ោយសារតៃពាកៃយកុហកមិនគួរឲៃយជឿដៃល
ហៃសានបានបៃឌិតឡើង ការកុហកដៃលរីកធំឮ
ទៅជាព័ត៌មានដ៏ធំ និងកា្លៃយជារឿងនយោបាយ
បៃចាំថ្ងៃ។ 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៩ កក្កដា ម៉ៃង ២រសៀល

ក្មៃងសៃីនៅលើវិថីជីវិត
ដឹកនាំោយអង់ដៃៃ តៃជីណៃ ១០២នាទី ២០០៨ 

ភាសាបារាំង 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, july 09 - 2pm

Jeanne lives in a house in the suburbs with 
her mother Louise. Jeanne is half-heartedly 
looking for a job. Louise harbors the hope 
of getting her daughter a job with Samuel 
Bleistein, a famous lawyer whom she knew in 
her youth. Jeanne and Bleistein’s worlds are 
light years apart. However, they’ll be set on 
a collision course because of an incredible lie 
that Jeanne invents, a lie that grows into the 
biggest news and political story of the day.

the girl on the train
Directed by André Téchiné, 102 min, 
2008, French version with English 
subtitles
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រឿងបៃវត្តរិបស់ផ្ទះមួយនៅ ជៃរូសាឡឹម និងអ្នករស់

នៅក្នងុតំបន់ោះ។ គត់គឺជាគៃពូៃទៃយជនជាតិ

ប៉ាៃឡៃស្ទនី ដៃលជាគៃសួារជនជាតិជ្វសីភៀសខ្លនួ 

នៃបៃទៃសអាល់សៃៃសរី និងអ្នកសៃដ្ឋកិច្ចជនជាតិ

អី៊សៃៃអៃលមា្នៃក់ទៀត ដៃលពួកគៃបានជួបជាមួយ

នឹងអ្នកធ្វើការនៅទីោះ។ គៃប់រឿងរ៉ាៃវទំាងអស់នៃះ 

បង្ហៃញពីគៃប់ជំហាននៃការសាងសង់។  

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ កក្កដា ម៉ៃង ២រសៀល

ផ្ទះ  
ដឹកនំាោយលោកអាម៉ូស ជីតៃ ៤៩នាទី ឆ្នៃ១ំ៩៨០

ភាសាដើម និងអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

           saturday, july 23 - 2pm

A story of a house in West-Jerusalem, 
abandoned by its owners: a Palestinian
doctor, a family of Jewish-Algerian 
immigrants, an Israeli economist who 
transform it into a villa hiring Palestinian 
workers.  Every episode correspond to a 
different step of the construction. 

House 
Directed by Amos Gitai, 49 min, 1980, 
original version with English subtitles 

         saturday,  august  6 - 2pm

The Jungle Book is a famous film in 1942, 
dealing with the struggle between Indian 
villagers and the jungle of India. A young 
boy, Mowgli, who was raised by wolves in 
the Indian jungle, captured by villagers and 
helped by Messua, did not know that was 
the lost child years ago after an attack by 
the tiger.

the jungle Book 
Direced by Zoltan Korda, 105min, 1942 
English version 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៦ ខៃសីហា ម៉ៃង ២រសៀល

កូនសៀវភៅពៃៃ គឺជារឿងដ៏លៃបីមួយកាលពី
ឆ្នៃំ១៩៤២ និងនិយាយអំពីបញ្ហៃបៃឈមរបស់
បៃជាជនឥណា្ឌៃ និងពៃៃកាលពីអតីតកាល។ 
ក្មៃងបៃុសមា្នៃក់ ឈ្មៃះ មុហ្គកលីបានធំដឹងក្តីជាមួយ
ឆ្កៃចចក នៅក្នុងពៃៃនៃបៃទៃសឥណា្ឌៃ ហើយគត់
តៃូវបានអ្នកភូមិចាប់បាន ប៉ុន្តៃអ្នកសៃីMessua 
បានជួយកៃ្មងនៃះ ោយគត់មិនដឹងថា នៃះជាកូន
បៃុសរបស់គត់ ដៃលបានបាត់កាលពីប៉ុនា្មៃនឆ្នៃំមុន 
ក្នុងអំឡុងពៃលសត្វខា្លៃចូលអុកឡុកភូមិ។

កូនសៀវភៅពៃៃ
ដឹកនាំោយ Zoltan Korda ១០៥នាទី 
ឆ្នៃំ១៩៤២ ភាសាអង់គ្លៃស
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         saturday,  august  20 - 2pmថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ ខៃសីហា ម៉ៃង ២រសៀល

ស្តៃីអភិជនមា្នៃក់ (Maria Onetto) បើកបរលើវិថី
ដ៏រដិបរដុបមួយជាមួយអារម្មណ៍រវីរវាយ ហើយ
ក៏បាន ពារលើអ្វីមួយ។ បនា្ទៃប់ពីគៃៃះថា្នៃក់នៃះ
កើតឡើង នាងមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់ និងប៉ះពាល់
ដល់ផ្លូវចិត្តនាងជាខា្លៃំង ហើយពៃឹត្តិការណ៍នៃះបាន
ដកជាប់នឹងអារម្មណ៍របស់នាង ោយនាងតៃងតៃ
គិតថានាងបានបើកឡានពារមនុសៃសសា្លៃប់។ 
តៃប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាគ្មៃនគៃៃះថា្នៃក់ណា
មួយកើតឡើងនៅតំបន់ោះទៃ។ គៃប់យា៉ៃងក៏
តៃឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញ រហូតដល់មានការរក
ឃើញថ្មីដ៏គួរឲៃយរន្ធត់មួយកើតឡើង។

ស្តៃីដៃលបាត់ការចងចាំ
ដឹកនាំោយ lucrecia Martel 

៨៧នាទី ឆ្នៃំ២០០៨ ភាសាអៃសៃបា៉ៃញ 
និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម A bourgeois woman is driving alone on a 

dirty road, distracted, and runs over 
something. In the days following this jarring
incident, she is dazed and emotionally 
disconnected from the people and events in 
her life. She becomes obsessed with 
possibility that she may have killed someone. 
The police confirm that there were no 
accidents reported in the area and 
everything returns to normal until a 
gruesome discovery is made.

the Headless Woman 
Dy Lucrecia Martel, 87 min, 2008, Spanish 
Version with English subtitles 
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នាងខ្ញុជំានិសៃសិតបារំាង ដៃលមានដើមកំណើតខ្មៃរ ។

ជាចៃើនឆ្នៃំមកហើយ ខ្ញុំបានមកលៃងកម្ពុជាដៃល

ជាមាតុភូមិទីពីររបស់ខ្ញុំ ហើយក៏បានសា្គៃល់ទឹកដី

អសា្ចៃរៃយមួយនៃះ ដៃលមានបៃជាជនរស់នៅមាន

ភាពរាក់ទាក់ និងសា្វៃគមន៍ោយភាពកក់ក្ដៃ ។ 

ពួកគត់មានវបៃបធម៌មួយ ដៃលមានលក្ខណៈ

ពិសៃសផ្ទៃល់ខ្លួនគៃ ជាមួយទំនៀមទមា្លៃប់ និង  

បៃវត្តសិាសៃ្តដ៏គួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍ខា្លៃងំណាស់ ។ 

បៃទៃសកម្ពុជាបច្ចុបៃបន្នកំពុងឆ្លងកាត់សម័យកាល

ពីរ គឺ សម័យបុរាណ និងសម័យទំនើប។ ោយ

គៃៃន់តៃដើរលៃងនៅជំុវិញទីកៃងុ ោះនឹងអាចឃើញ

ភាពខុសប្លៃកគ្នៃទៅហើយ។ គមៃៃងរបស់ខ្ញុំគឺ

ដើមៃបីបង្ហៃញពីការរស់នៅដាច់ោយឡៃកនៃ

សម័យកាលទាំងពីរនៃះ។ ជាការពិតណាស់

ពួកយើងចង់បង្ហៃញឱៃយឃើញអ្វី ដៃលកើតឡើង

ោយមានរូបភាពជាក់ស្ដៃង។

សម្ពៃធពិព័រណ៍ថ្ងៃ អង្គៃរ ទី៥ ខៃកក្កដា 
ឆ្នៃំ២០១៦ ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

ពិព័រណ៍
រវាងសម័យបុរាណ និង សម័យទំនើប 

ពីថ្ងៃទី ៥ ខៃកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី ០១  ខៃសីហា

“I am a French student with Khmer family con-
nections. In the last few years, I have travelled 
around my second fatherland, Cambodia, and 
have discovered a magnificent country whose 
warm-hearted and resourceful inhabitants 
welcome you. They have their own culture and 
their fascinating customs and history. 

The country is going through a transitory 
period, caught between tradition and modernity.
One just needs to take a walk through the 
capital city to see this illustrated. My project is 
to show these two worlds living side by side.” 

Mélina Mac Donald
Photographer

Opening reception: july  5  at 6:30pm

EXHIBItION
Between tradition and modernity

From : july 5 to aug 1 



22 23

ការវិវត្ដនៃភាសា និងអកៃសរខ្មៃរពីសម័យមុនអង្គករ
រហូតដល់បច្ចុបៃបន្ន

បាឋកថា

ោយបណ្ឌិតជួរ គរី ជាបៃធានវិទៃយាសា្ថៃន
ភាសាជាតិ និងអនុបៃធានកៃមុបៃកឹៃសាជាតិភាសាខ្មៃរ
នៃរាជបណ្ឌិតៃយសភាកម្ពុជាបទបង្ហៃញជាភាសាខ្មៃរ

២២ កក្កដា ម៉ៃង៦:៣០នាទីល្ងៃច

អកៃសរខ្មៃរមានការផ្លៃស់ប្ដូរពីសម័យកាលទៅ

សម័យកាលមួយ។ តើអកៃសររបស់ខ្មៃរយើងមាន

ការវិវត្តន៍យា៉ៃងដូចម្ដៃចខ្លះ? លោកបណ្ឌិតជួរ គរី 

ដៃលជាបៃធានវិទៃយាសា្ថៃនភាសាជាតិ និងជា

អនុបៃធានកៃុមបៃឹកៃសាជាតិភាសាខ្មៃរនៃរាជបណ្ឌិតៃយ

សភាកម្ពុជា នឹងធ្វើការបង្ហៃញពីការបៃៃបៃួលនៃ

អកៃសរខ្មៃរតាំងពីសម័យមុនអង្គករ អង្គករ កៃៃយអង្គករ 

ចតុមុខ(សង្គកមរាស្តៃ កម្ពុជាបៃជាធិបៃបតៃយៃយ 

និងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា)។ 

Evolution of Khmer script from the
 Pre angkor Period until today

The Khmer script was one of the earliest 
writing systems used in Southeast Asia, 
first appearing in the 7th century. It is 
still used in Cambodia, having evolved 
over more than a thousand years. One 
consequence of this long history is that 
certain words are not pronounced as 
they are spelled. In this context, 
Dr. Chour Keary, director of National 
Language Institute and deputy director 
of National Council of Khmer Language, 
will explorer the evolution of Khmer 
script from the Pre Angkor period until 
the present. 

lECtuRE 

july 22, at 6:30 pm

by Dr. Chour Keary, director of 
National language Institute and 
deputy director of National Council 
of Khmer language 
Presentation in Khmer language 
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អត្តសញ្ញៃណជនជាតិចាមនៅក្នងុយុគសម័យសាកល៖ 
បទពិសោធន៍ជនជាតិចាមនៅបៃទៃសកម្ពុជា

បាឋកថាោយលោកបណ្ឌិត អៃង កុកថាយ
នាយកវិទៃយាសា្ថៃនក.ម ដៃមីៃបីសន្តភិាព និងការអភិវឌៃឍ
(បទបង្ហៃញជាភាសាខ្មៃរ) 

១៧ សីហា ម៉ៃង ៦:៣០ល្ងៃច

ក្នុងនាមជាអ្នកចំណូលសៃុកមកនៅកម្ពុជា និង

ជាជនរងគៃៃះ ោយសារការបៃល័យពូជ

សាសន៍ជនជាតិចាម តៃូវបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង

ភៃរវកម្ម។ ភៃរវកម្មគឺជាចំណុចកំពូលនៃបញ្ហៃ

ដៃលជនជាតិចាម តៃូវបៃឈមមុខនៅក្នុងការ

ពៃយាយាមធ្វើឲៃយសហគមន៍ ពួកគៃរស់ឡើងវិញ

និងកសាងអត្តសញ្ញៃណរបស់ពួកគៃឡើងវិញ។ 

មានមនុសៃសតិចណាស់ ដៃលបានសិកៃសាពីចាម។

តាមរយៈការសិកៃសាពីបៃភពដើម របស់ជនជាតិ

ចាមនៅចមៃបា៉ៃ ការមកដល់របស់ពួកគៃនៅកម្ពុជា

ការផ្លៃស់ប្ដូរ សាសនា ការចូលពាក់ព័ន្ធនឹង

នយោបាយ ហើយនិងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គកម គឺយើង

អាចយល់បានចៃើន ពីស្នូលនៃអត្តសញ្ញៃណរបស់

ពួកគៃជាចាម និងមូស្លីម ហើយថាតើពួកគៃ

បានកា្លៃយជាកៃុម ជៃុលនិយមឬយា៉ៃងណា ។

CHaM IDENtItIEs IN a glOBal agE: 
Cham’s experienced in Cambodia

As immigrants to Cambodia, Muslims, 
and victims of genocide, the Cham have 
been associated with terrorism. Terrorism 
is at the pinnacle of the problems facing 
the Cham in their attempt to revive 
their community and reconstruct their 
peripheral identities. Little has been 
studied about the Cham. By examining 
the Cham’s origins in Champa, their 
arrival in Cambodia, religious conversion, 
political affiliation, and social structure, 
it is possible to better  understand their 
core identities as 
ethnic Cham and Muslims and whether 
they have become radicalized. 

august 17, at 6:30pm

a lecture by Dr. KOK-tHay ENg 
Director of the Cambodian Institute 
for Peace and Development. 
Presentation in Khmer language

© អៃង កុកថាយ
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រវាងសម័យបុរាណ និង សម័យទំនើបពីថ្ងៃទី ៥ ខៃកក្កដា ដល់ 
ថ្ងៃទី ០១  ខៃសីហា

ពិព័រណ៍

ក្មៃងសៃីនៅលើវិថីជីវិត
ផ្ទះ 
កូនសៀវភៅពៃៃ
ស្តៃីដៃលបាត់ការចងចាំ

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី៩ ខៃកក្កដា               ម៉ៃង ២ រសៀល
ថ្ងៃទី២៣ ខៃកក្កដា              ម៉ៃង  ២ រសៀល
ថ្ងៃទី ី៦ ខៃសីហា                ម៉ៃង  ២ រសៀល
ថ្ងៃទី ី២០ ខៃសីហា                     ម៉ៃង  ២ រសៀល     

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី២ ខៃកក្កដា   

ថ្ងៃ ទី៩ ខៃកក្កដា   

ថ្ងៃ ទ១៦ ខៃកក្កដា 

ថ្ងៃ ទី២៣ ខៃកក្កដា  

ថ្ងៃ្ងទី៣០ ខៃកក្កដា     

ថ្ងៃទី៦ ខៃសីហា

ថ្ងៃទី១៣ ខៃសីហា 

ថ្ងៃទី២០ ខៃសីហា

ថ្ងៃទី២៧ ខៃសីហា

របាំពៃះរាជទៃពៃយខ្មៃរ 

កៃបាលអ្នកតា 

អ្នកអង្គករ

អាថ៌កំបាំងរបស់ប៉ុលពត

អ្នកវង្វៃងផ្លូវ

សត្វបៃមាញ់ចិញ្ចឹម 

ឥសា្លៃមមួយដ៏ចម្លៃក 

ការផ្ទៃរចំណៃះដឹងបន្តកៃៃយរបបវាលពិឃាត

កំហឹងអ្នកតា

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ការវិវត្ដនៃភាសា និងអកៃសរខ្មៃរពីសម័យមុនអង្គកររហូតដល់បច្ចុបៃបន្ន

អត្តសញ្ញៃណជនជាតិចាមនៅក្នុងយុគសម័យសាកល

ថ្ងៃទី២២ ខៃកក្កដា

ថ្ងៃទី១៧ ខៃសីហា

បាឋកថា

Between tradition and modernityFrom: July 05 to Aug 01

EXHIBItION

The Girl on the Train
House 
The Jungle Book 
The Headless Woman 

CINECluB 
July 9
July  23
August 6   
August 20

2pm
2pm 
2pm 
2pm

CINE satuRDay 
July 2   
July 9 
July 16 
July 23  
July 30  
August 6 
August 13
August 20
August 27

Royal Ballet of Cambodia
Kbal Neakta, the Head of our Ancestors
The People of Angkor 
The Pol Pot mystery
The Wanderers  
Shiiku, the Catch
A Strange Islam
The Continue, Beyond the Killing Fields
Anger of the Spirits

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

Evolution of Khmer Script

CHAM IDENTITIES IN A GLOBAL AGE

July 22

August 17

lECtuRE
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