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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដា្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ខៃសៃភាពយន្ដឯកសរបង្ហៃញអំពីការបៃើអំពើហិងៃសា
ផ្លូវភៃទទៅលើស្តៃីក្នុងសម័យខ្មៃរកៃហម។ អ្នកនៅ
រស់រានមានជីវិតពីរបបនៃះ បានរៀបរាប់ពីទំហំនៃ
ការឈឺចាប់របស់ពួកគៃ ដៃលបន្តផ្តល់ផល
ប៉ះពាល់លើសង្គមកម្ពុជាជាង៤០ឆ្នៃំមកនៃះ 

បនា្ទៃប់ពីការដួលរលំរបស់ពួកខ្មៃរកៃហម។

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

ការទមា្លៃយភាពស្ងៀមស្ងៃត់
ផលិតដោយផលិតកម្មខ្មៃរមៃគង្គនិង WSD Handa 

Center ៥០នាទី ឆ្នៃ២ំ០១៧ ភាសអង់គ្លៃស 
A documentary film looking at sexual and 
gender-based violence during the 
Democratic Kampuchea regime. From
courtroom to classrooms, from civil society
forums to family tables, survivors are 
revealing hidden dimensions to their 
suffering that continue to impact
Cambodian society nearly 40 years after 
the Khmer Rouge collapsed.

saturday, July 1 - 5pm

Breaking the silence
Produced by  Khmer Mekong films & WSD 
Handa Center, 2017, 50 min, English version

This education film is about the 
domestic violence related to alcohol use. 
This film shows the impacts caused by 
violence in family and how to solve this 
violence.

saturday,  July 8 - 5pm

Hands
Produced by Women’s Media Center of 
Cambodia (WMC), 2011, 52 min, Khmer version

ហត្ថៃ

ភាពយន្តអប់រំនៃះនិយាយពីអំពើហិងៃសាក្នុង
គៃួសរបង្កឡើងដោយសរការពិសគៃឿងសៃវឹង។ 
ភាពយន្តនៃះបង្ហៃញផងដៃរពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើ
ហិងៃសាក្នុងគៃួសរ និងពីរបៀបបង្កៃរា។ 

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌សៃ្ដីកម្ពុជា (WMC) 

៥២នាទី ឆ្នៃំ២០១១ ភាសខ្មៃរ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    
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សៃៃមា៉ៃប់ និង សៃៃស្វិត

មា៉ៃប់ និង ស្វិត រស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នៃ។ ប៉ុន្ដៃពួក

គៃមានវិធីសសៃ្ដផៃសៃងពីគ្នៃក្នុងការធ្វើសៃៃ។ បនា្ទៃប់

ពីឃើញមា៉ៃប់ទទួលបានទិន្នផលសៃូវល្អ ស្វិតប្ដូរមក

បៃើវិធីសសៃ្តតមមា៉ៃប់។ ពួកគៃបៃើវិធីសសៃ្ដធ្វើ

សៃៃតមបៃពលវបៃបកម្ម ឬហៅថា បវស។

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានសៃ្ដីកម្ពុជា 

(WMC) ២៧នាទី ឆ្នៃំ២០១៤ ភាសខ្មៃរ 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Mab and Svet live in the same village 
and they have different rice farming 
methods. But after seeing Mab get good 
yields, Svet changes his farming 
methods in ways of Mab. They use the 
system of rice intensification (SRI).

saturday,  July 15 - 5pm

Mab and svet’s Paddy 
Fields
Produced by Women’s Media Center of 
Cambodia (WMC), 2014, 27 min, Khmer version
with English subtitles

ហ្វៃទីម៉ាៃ ជាកូនសៃមីា្នៃក់នៅក្នងុគៃសួរជនជាតិចាម 

ដៃលកាន់សសនាឥស្លៃម។ ឪពុករបស់នាង 

មិនមានបំណងឲៃយនាងបន្ដការសិកៃសានោះទៃ។ បុ៉ន្ដៃ 

នាងបានពុះពារជម្នះរាល់ឧបសគ្គជាចៃើនរហូត

សមៃៃចជោគជ័យក្នងុការសិកៃសារ។

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានសៃ្ដកីម្ពជុា 

(WMC) ៣៦នាទី ឆ្នៃ២ំ០១២ ភាសខ្មៃរ

Fatima is a daughter of an islamic 
family. Her father did not want her to 
continue studying. But she opposes her 
father. She struggles a lot before she 
getting success in life.

Daughter of Islam
Produced by Women’s Media Center of 
Cambodia (WMC), 2012, 36 min, Khmer 
version 

កូនសៃីឥស្លៃម
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Mekong the Mother highlights the state 
of play of fisheries stock and exhibits 
vividly the lives on the Mekong River. The 
film was produced in the framework of 
a campaign created by the Mekong River 
Commission to increase awareness on 
Mekong issues. Main aim is to stress the 
need for strong regional cooperation in 
order to manage more efficiently the 
natural resources for a total population 
of 60 million living there.

saturday,  July 22 - 5pm

Mekong the Mother
Produced by Mekong River commission, 
2000, 47 min, English version

មៃគង្គ ទន្លៃមៃ

ភាពយន្តឯកសរនៃះបង្ហៃញព័ត៌មានមួយចំនួន

ពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានជលផល និងជីវិតនៅតមដង

ទន្លៃមៃគង្គ។ ភាពយន្តនៃះជាផ្នៃកមួយនៃយុទ្ធនាការ

របស់គណៈកមា្មៃធិការទន្លៃមៃគង្គ ក្នុងគោល

បំណងបង្កើនការយល់ដឹងលើបញ្ហៃទន្លៃមៃគង្គ និង

គូសបញ្ជៃក់ពីភាពចាំបាច់នៃកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ

ដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងតំបន់ ដើមៃបីគៃប់គៃងធនធាន

ធម្មជាតិដោយមានបៃសិទ្ធភាព សមៃៃប់បៃជាជន

បៃមាណ ៦០លននាក់ ដៃលរស់នៅក្នុងតំបន់

អាងទន្លៃមៃគង្គនៃះ ។

ផលិតដោយគណៈកមា្មៃធិការទន្លៃមៃគង្គ ៤៧នាទី 

ឆ្នៃំ២០០០ ភាសអង់គ្លៃស

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភាពយន្តនៃះបានបង្ហៃញពីជីវិតបៃចាំថ្ងៃរបស់
អ្នកនៃសទ និងការរស់នៅពួកគៃពឹងលើការ
នៃសទតៃី។ បៃជាជនកម្ពុជាពឹងផ្អៃកលើតៃី 
ដូចជាតៃីបៃហុក ប៉ុន្តៃតៃីមានភាពកៃីកៃពីមួយថ្ងៃ
ទៅមួយថ្ងៃដោយសរតៃការ នៃសទបៃបទំនើប 
ការកើនឡើងឡូនៃសទ...

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩  កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ពៃលទឹកជំនន់សៃក
ផលិតដោយគណៈកមា្មៃធិការទន្លៃមៃគង្គ ៥៧នាទី 
ឆ្នៃំ២០០២ ភាសអង់គ្លៃស This documentary film reveals the daily 

life of fishermen and many lives involved 
on fishing, children, parents, and grand-
parents. Cambodian people depends on 
fish like prahok to survive but the fish 
stocks decrease from day to day because 
of the destruction generated by electric 
shocks, and other fishing practices…

saturday,  July 29 - 5pm

When the Floods Recede
Produced by Mekong River commission, 
2002, 57 min, English version
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ភាពយន្តឯកសរនៃះបៃមូលផ្តុំនូវសរវីដៃអូដៃល
បានថតនៅតមពៃំដៃនរាង សហរដ្ឋអអាមៃរិក
និងមិកសុីកូ។ សរវីដៃអូទាំងនៃះជារឿងរា៉ៃវផ្ទៃល់
ខ្លួនរបស់ស្តៃីកៃៃយចុះកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្ម
សៃរីនៅមិកសុីកូ។ ស្តៃីដ៏អស្ចៃរៃយបួននាក់រៀបរាប់
ពីឥទ្ធិពលនៃបរាជ័យគោលនយោបាយពាណិជ្ជក
ម្ម និងអនោ្តៃបៃវៃសន៍  ទៅលើជីវិតបៃចាំថ្ងៃ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥  សីហ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

លិខិតពីកន្លៃងមួយ
ដឹកនាំដោយ ហុីធើ ខតនៃយ  ៧៣នាទី 
ឆ្នៃំ ២០០៦ ភាសអង់គ្លៃស 

Letters from the Other Side interweaves 
video letters carried across the U.S/
Mexico border by the film’s director with 
the personal stories of women left 
behind in post-NAFTA Mexico, giving 
voice to 4 amazing women who feel the 
effects of failed immigration and trade 
policies on a daily basis. 

saturday,  august 5 - 5pm

letters from the Other side
Directed by Heather Courtney, 73 min, 
2006, English version 

In the Dark is a feature length film 
drama dealing with the issues of human 
trafficking and child labor in Cambodia. 
When a young provincial girl Kulikar 
unwittingly becomes a victim of human 
trafficking, her brother Dan sets out 
on a rescue mission to find her. As shoe 
shine boy Dara and flower seller Malise 
hear their story, they are unaware that 
they too face the temptation of being 
lured into child labor.

saturday,  august 12 - 5pm

In the Dark
Produced by BBC World Service Trust, 
96 min, 2007, Khmer version with 
English subtitles

ខៃសៃភាពយន្តបៃបកមៃសត់និយាយពីបញ្ហៃជួញដូរ
មនុសៃស និងពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា។ 
នៅពៃលយុវតីកុល្លិការ ដៃលជាក្មៃងសៃីមកពីតម
ខៃត្ត កា្លៃយជាជនរងគៃៃះនៃអំពើជួញដូរមនុសៃស 
ដៃនដៃលជាបងបៃុស ក៏ចៃញជួញសង្គ្ៃៃះនាង។ 
ពួកគៃរៀបរាប់រឿងរា៉ៃវទាំងនៃះបៃៃប់ទៅដារា៉ៃ
(ក្មៃងខាត់សៃបៃកជើង) និងម្លិះ(ក្មៃងលក់ផ្កៃ) 
ដៃលកំពុងតៃូវគៃលៃបួងយកទៅធ្វើការ  
ធ្វើឲៃយអ្នកទាំងពីរដឹងខ្លួនទាន់ កុំអីតៃូវគៃបោកដៃរ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២  សីហ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ក្នងុភាពងងឹត
ផលិតដោយ  BBC World Service Trust 
៩៦នាទី ឆ្នៃំ ២០០៧ ភាសខ្មៃរ 
និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 
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ភៀសខ្លួនគឺជាការបោះបង់ ជាភាពឯកាមួយដ៏គួរ

ឲៃយភ័យខា្លៃច។ ក្នុងពៃលភៀសខ្លួនមនុសៃសមា្នៃក់នោះ

នឹងវង្វៃងគ្មៃនទីដៅ ឈឺចាប់ ហើយក៏រសត់បាត់

ទៅឆ្ងៃយ។ ប៉ុន្តៃគៃក៏អាចរកឃើញខ្លួនឯងវិញដៃរ

នៅក្នុងពិភពនៃពាកៃយពៃចន៍ រូបភាព និងក្ដីសុបិន

ដៃលលើសពីក្ដីសុបិនរបស់ក្មៃង។ គៃប់យា៉ៃងចាប់

ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងភៀសខ្លួន ហើយបើគ្មៃនាទៃ 

គៃប់យា៉ៃងក៏គ្មៃនដៃរ។ ភៀសខ្លួនគឺជាការស្មឹងស្មៃធិ

លើសៃមល ជមៃៃនៃភាពឯកោ ទីតំងភូមិសស្តៃ 

និងនយោបាយ។ ភៀសខ្លួនក៏ជាការពៃយាយាមក្នុង

ការបង្ហៃញផ្នៃកមួយនៃក្មៃងបៃសុមា្នៃក់ ដៃលធា្លៃប់

រស់ក្នងុរបបកម្ពជុាបៃជាធិបៃបតៃយៃយ ហើយដៃលបាន

កា្លៃយជាបុរសមា្នៃក់ដៃលមិនអាចទទួលយកអំពើ

អយុត្តិធម៌បាន ៖ តើបដិវត្តន៍បៃភៃទណាដៃល

យើងចង់បាន? បដិវត្តន៍មួយសមៃៃប់មនុសៃសជាតិ 

និងជាមួយមនុសៃសជាតិ? បដិវត្តន៍មួយដៃលលើក

ស្ទួយមនុសៃសជាតិ ដោយការគោរព និងការ

យោគយល់គ្នៃ? ឬហក៏ជាការពៃយាយាមបំផ្លៃញ 

ជាលទ្ធិបរិសុទ្ធក្លៃងកា្លៃយដៃលមានអ្នកដើរតម

ជាចៃើន មិនថានៅអាសុីឬហនៅលោកខាងលិច?

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩  សីហ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភៀសខ្លនួ
ដឹកនាំដោយ បា៉ៃន់ រឹទ្ធី ៧៧នាទី នៅឆ្នៃំ ២០១៦ 
ភាសបារាំង និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

Exile is an abandonment, a terrifying 
solitude. In exile, one’s self is lost, one 
suffers, one fades away. But it is also 
possible to find one’s own, in the land of 
words, of images, in reverie that is more 
than childish. It all starts with exile, and 
nothing is anything without it. Exile is a 
meditation on absence; on inner solitude, 
geography, politics. Exile is also an at-
tempt at elucidation on the part of a boy 
who lived in Democratic Kampuchea and 
the man he becomes who cannot accept 
injustice: What kind of revolution might 
we wish for? A revolution for and with 
humanity? A revolution that lives up to 
humanity, with respect and understanding?
Or an attempt at destruction, the false 
purity of which has seen so many 
disciples, be it in Asia or the West?

Official Selection at 2016 Cannes Film 
Festival.

saturday,  august  19 - 5pm

Exile
Directed by Panh Rithy, 77 min, 2016, 
French version with English subtitles 
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បូរ៉ាៃ វ័យ១៨ឆ្នៃ ំចាកចៃញពីសៃកុកំណើតនៅជនបទ

មកធ្វើការសំណង់នៅកោះពៃជៃ។ នៅទីនោះ 

បូរា៉ៃជួបមិត្តភក្ដិថ្មីៗ ហើយសងៃឃឹមថានឹងបានជួប

បងបៃុសដៃលបានបៃកគ្នៃអស់៥ឆ្នៃំមកហើយ 

ឈ្មៃះសូឡី។ បូរា៉ៃបានស្គ្ៃល់ភ្លើងរាតៃីនៅភ្នំពៃញ 

ចៃះមានស្នៃហ ហើយចង់មានជីវិតចាកផុតពីភាព

កៃីកៃ និងតៃៀមខ្លួនរួចសៃៃចក្នុងការចាកចៃញពី

គៃួសរទៅរស់នៅអាមៃរិកតមក្ដីសុបិន…

ពានរង្វៃន់ SACD –  Semaine de la critique 

នៅមហោសៃពភាពយន្តទីកៃុងកាន ២០១៦

ខៃសៃភាពយន្តល្អបំផុត 

(Best Movie Golden Gateway) 

– មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិនៅទីកៃុងមុំបៃ 

បៃទៃសឥណា្ឌៃ។ 

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦  សីហ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កោះពៃជៃ 
ដោយវត្តមានរបស់អ្នកដឹកនាំរឿង
ដឹកនាំដោយ ដាវី ជូ ១០៣នាទី ២០១៦ ភាសខ្មៃរ 
និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Bora, 18, left his campaign to work on 
the shipyards on the Diamond Island 
(Koh Pich). On the spot, he makes new 
friends and hope to be reunited with his 
five-years missing older brother Solei. 
It introduces Bora to the world of night. 
Bora falls in love and would like to leave 
this life of poverty. He is now ready to 
leave his family to live the American 
dream…

SACD Award — Semaine de la critique 
Cannes Film Festival 2016
Best Movie Golden Gateway 
— international film Festival Mumbai, 
India

saturday,  august  26 - 5pm

Diamond island 
With the presence of film’s director
Directed by Davy Chou, 2016, 103 min, 
Khmer version with English subtitles
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ពិព័រណ៍ និងកិច្ចសន្ទនា

ការអធិបៃបាយសមៃៃប់សិសៃស និងសធារណជន៖ 

នៅថ្ងៃទី ៧ ខៃកក្កដា វៃលម៉ៃង ៥:៣០នាទី ល្ងៃច 

ភាសអង់គ្លៃស ជាមួយការបកបៃៃជាភាសខ្មៃរ

ការស្វៃគមន៍ភ្ញៀវនិងការធ្វើបទបង្ហៃញពិព័រណ៍

ដោយ ជៃសុីកា អួស្ទីន កៃៃមបៃធានបទ 

«បៃវត្តិសង្គមនៃរោងកុននៅកម្ពុជា» 

នៅថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

ភាសអង់គ្លៃស  និងមានភ្ញៀវមកពីគមៃៃងរោងកុន

រូបថត និងអត្ថបទ ដោយJessica Austin, 

Fulbright Scholar 2016-2017

"ការចងចាំទសៃសនីយភាពបញ្ចៃំងកុន៖ លក្ខខណ្ឌ

បច្ចុបៃបន្ន នៃរោងកុននៅកម្ពុជាសង់នៅក្នុង

ទសវតៃសទី៦០"

ថៃរកៃសារោងកុននៅក្នុងទសវតៃសទី៦០: ការចងចាំ 
ស្ថៃបតៃយកម្ម និងបៃវត្តិសសៃ្តតមមាត់

គមៃៃងទី១:  នៅថ្ងៃទី ៣  ដល់ ១៩ ខៃកក្កដា

ពិព័រណ ៍ ដៃលមានគមៃៃងពីរ
កៃៃមការសហការរាង គមៃៃងរោងកុន និង 
ជៃសុីកា អួស្ទីន

“spectral Memories of the screen: 
the after-life of cambodia’s Herit-
age cinemas”
Photography and text by Jessica Austin, 
Fulbright Scholar 2016-2017

a guided walk-and-talk session: July 7th   
at 5:30pm, English language with translation 
to Khmer 

a reception with presentation by Jessica 
austin on the topic of “social History of 
cinema in cambodia”: July 14th at 6:30pm, 
presentation in English, guest: Roung Kon Project 

In this photo series by Jessica Austin, portals 
and points of light in the darkness suggest 
a gateway into the past lives of cinemas in 
Cambodia. Photos taken inside old cinemas in 
Kampong Cham, Battambang, Kampot, and 
Kratie invite the viewer to enter these public 

EXHIBItIOn & talKs 
Preserving cambodia’s Heritage
 cinemas: Memory, architecture, 

and Oral Histories

Part 1:  July 3 – July 19

an Exhibition in two Parts
collaboration between the Roung Kon 
Project and Jessica austin 



18 19

spaces that have had many lives and now exist 
between memory and obliteration. The photos 
and information provided hope to inspire and 
sensitize the public to the history of 
Cambodia’s cinemas and the research and 
preservation efforts that are happening today. 

The Roung Kon Project – Preserving and 
Promoting Cambodia’s Heritage Cinemas 
through Architecture, Oral History and 
Education. 

Please follow The Bophana Center events 
schedule in the future for upcoming exhibitions.

Sponsored by :

គមៃៃងទី២ : (មិនទាន់មានកាលកំណត់)

រូបថតនៃពិព័រណ៍ទាំងនៃះ តៃូវបានថតដោយ

ជៃសុីកា អួស្ទីន ដៃលបង្ហៃញអំពីសៃមលនិងពន្លឺ

នៅក្នុងរោងកុនចាស់ៗ នៅខៃត្តកំពង់ចាម 

ខៃត្តបាត់ដំបង ខៃត្តកំពត និងខៃត្តកៃចៃះ ដៃលទី

កន្លៃងនៃរូបភាពនៃះ ធា្លៃប់មានមនុសៃសជាចៃើន 

ហើយបច្ចុបៃបន្នាកា្លៃយទៅជាការចងចាំ និងជា

កន្លៃងបាក់បៃក។  រូបថត និងព័ត៌មានទាំងនៃះ 

បានផ្តល់ក្តីសងៃឃឹមក្នុងការជំរុញ និងធ្វើឱៃយ

សធារណជនដឹងពីបៃវត្តិសស្តៃរោងកុន 

ពៃមទាំងកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃងសៃៃវជៃៃវ និងថៃរកៃសា
ដៃលកំពុងកើតឡើងនាពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះ។

គមៃៃងរោងកុន : ការថៃរកៃសា និងលើកកម្ពស់ 

រោងកុននៅកម្ពុជានៅក្នុងទសវតៃសទី៦០ 

តមរយៈស្ថៃបតៃយកម្ម បៃវត្តិសសៃ្តតមមាត់  

និងការអប់រំ  
 

សូមតមដានកាលវិភាគកម្មវិធីមជៃឈមណ្ឌល

បុបា្ផៃណា ដើមៃបីទសៃសនាពិព័រណ៍នាពៃល

កៃៃយទៀត។ ឧបត្ថម្ភដៃាយ :

Part 2 (date forthcoming):
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ការបញ្ចៃំងភាពយន្តពិសៃស 
និងបាឋកថា

ថ្ងៃទី១២ កក្កដា ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

បាឋកថា និងមានវគ្គសំណួរចម្លើយ 

ដឹកនាំដោយលោកសូសៃហ្វ ម៉ៃ 

បនា្ទៃប់ពីការបញ្ចៃំងភាពយន្ត ជាភាសអង់គ្លៃស

បងប្អូនបៃុសដាដៃន កើតចៃញពីសៃទាប់អ្នកធ្វើការ 

នៅជាយកៃុងលីយ៉ៃស បៃទៃសបៃលហៃសុិក គឺជា

សមិទ្ធិករភាពយន្តខុសប្លៃកពីគៃ។ ពួកគត់ទាំងពី

របងប្អូនផលិតខៃសៃភាពយន្ត ដោយលយបញ្ចូល

បៃធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហៃសីលធម៌ នយោបាយ 

និងសិលៃបៈ ដៃលធ្វើឱៃយពួកគត់កា្លៃយជាសមិទ្ធិករ

ភាពយន្តដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនាពៃលបច្ចុបៃបន្ន។

ការបំផុសគំនិតគឺបានមកពីសៀវភៅទសៃសនវិជា្ជៃ

ដឹកនាំរឿងដោយ បងប្អូនបៃុស 

ដាដៃន ៩៥នាទី ២០១៤ ភាសបារាំង 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ពីរថ្ងៃ មួយយប់

ការថតពី «កិច្ចការមនុសៃស»

two days, One night

Framing the 
“Human affair” 

A film by Jean-Pierre and Luc Dardenne, 
2014, 95 min, French original version 
with English subtitles

A conference and Q&A session led by 
Joseph Mai after the screening.
In English language.

The Dardenne brothers, from a working-
class suburb of Liège, Belgium, combine 
ethical, political, and aesthetic concerns, 
in innovative films that have made them 
some of the most influential filmmakers 
working today. 

Inspired by Luc Dardenne’s philosophical 
book (L’affaire humaine), this presentation 
will explore the very original relation that 
the Dardenne brothers establish between 
the cinematic frame and the actor’s body, 
a relation that suggests the most fragile 
of social links. 

sPEcIal scREEnIng & talK

July 12, at 6:30pm 
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«កិច្ចការមនុសៃស» (L'affaire humaine) 

របស់លុច ដាដៃន ហើយបទបង្ហៃញនៃះ

នឹងស្វៃងយល់ពីទំនាក់ទំនងដ៏ប្លៃកមួយ 

ដៃលបងប្អូនដាដៃន បានបង្កើតឡើងរាង ប្លង់ថត 

និងខ្លួនបៃៃណតួសម្តៃង ដៃលបង្ហៃញពីភាព

ផុយសៃួយបំផុតនៃទំនាក់ទំនងសង្គម។

ទំនាក់ទំនងដ៏ប្លៃកនៃះផ្តល់នូវការឆ្លុះបញ្ចៃំងយា៉ៃង

ជៃៃលើផ្នៃកសីលធម៌ សៃដ្ឋអកិច្ច និងនយោបាយ។ 

ក្នុងខៃសៃភាពយន្ត«ពីរថ្ងៃមួយយប់»(២០១៤) 

គៃថតពីសៃីវ័យក្មៃងមា្នៃក់ ឈ្មៃះមា៉ៃរីយ៉ុង កូទីយា៉ៃ 

ដៃលពៃយាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកធ្វើការងរជាមួយ

នាង ឱៃយឈប់ទាមទារបៃៃក់រង្វៃន់ ដូច្នៃះនាងអាច

រកៃសាការងររបស់នាងបាន។ 

សូសៃហ្វ ម៉ៃ គឺជាសហការីសសៃ្តាចារៃយផ្នៃក

សិកៃសាភាពយន្ត និងភាសបារាំងនៅសកល

វិទៃយាល័យក្លៃមសុន ដៃលបាននិពន្ធសៀវភៅជា

ចៃើនអំពីបងប្អូនដាដៃន និងរ៉ូប៊ៃរ ហ្គៃដីហ្គីយ៉ង់។

This link is given deep ethical, economic, 
and political resonance in the film to be 
screened, Two Days, One Night (2014): 
they film a young woman (Marion Cotillard) 
who must quickly convince her coworkers 
to give up a bonus so that she may keep 
her job.

Joseph Mai, Associate Professor of French 
and Film Studies at Clemson University, 
has written books on the Dardenne 
Brothers and Robert Guédiguian. 

Photo: Joseph Mai
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ថ្ងៃទី២៥ ខៃកក្កដា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

ពៃឹត្តិការណ៍៍

ដោយមានការគំទៃពីសហគមអឺរ៉ុប និងមូលនិធិរៃ
នៃះ មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ជៃណាកំពុងអភិវឌៃឍកម្មវិធីឆ្លៃត
ឧបករណ៍សមៃៃប់រៀនអំពីបៃវត្តសិសៃ្តខ្មៃរកៃហម។
គមៃៃងនៃះរួមមាន ការបង្កើតកម្មវិធីបៃព័ន្ធ
ផៃសព្វផៃសាយបៃបអប់រំមួយ អំពីបៃវត្តសិស្តៃ 
ខ្មៃរកៃហមនិងការផៃសព្វផៃសាយយា៉ៃងទូលយដោយ
ទទួលបានការបៃើបៃៃស់តមបៃព័ន្ធអ៊ីនធឺណៃត
ដោយមិនបង់កមៃៃ។ 
ពួកយើងរីករាយក្នុងការបៃកាសអំពីការទាញយក
កម្មវិធីអៃប ក្នុងពៃលឆប់ៗនៃះ!
ចាប់ពីពៃលនៃះតទៅ កៃុមការងររបស់ពួកយើង 
នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់វិទៃយាល័យ និងសកលវិទៃយា
ល័យនានាក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ដើមៃបីផៃសព្វផៃសាយអំពី
ការបៃើបៃៃស់កម្មវិធីអៃបនៅក្នុងថា្នៃក់រៀន ដៃលជា
ឧបករណ៍បន្ថៃមមួយសមៃៃប់កម្មវិធីសិកៃសាអប់រំថា្នៃក់
ជាតិ លើផ្នៃកបៃវត្តិសស្តៃ។
ការបើកបង្ហៃញ និងការទាញយកកម្មវិធីថ្មីនៃះ ជា
សធារណ នឹងតៃូវធ្វើឡើងជាមួយគ្នៃ ហើយ
មជៃឈមណ្ឌល បុបា្ជៃណា សូមគោរពអញ្ជើញលោក
អ្នកចូលរួមសម្ពៃធកម្មវិធីអៃប ដៃលរួមមានមាតិត 

និងភ្ញៀវកិត្តិយសជាចៃើន។ 

អៃប- កម្មវិធីសិកៃសាបៃវត្តិសសៃ្តខ្មៃរកៃហម

EVEnt

With the support of the European Union 
and Rei Foundation Limited, Bophana 
Center has been developing a smart-device
application for learning Khmer Rouge 
history.
The project consists in the creation of 
an educational smart-device application 
about Khmer Rouge history and its wide 
diffusion with free online access.
We are glad to announce that the 
application is now ready for 
downloading! 
From now on, the project team will travel 
to high schools and universities in 
Cambodia’s province, in order to promote
the use of the application in the class-
room, as an official complementary tool 
of the history curriculum of the national 
education.
To publically premiere the newly created 
application and download it to start 
app-learning together, Bophana Center 
invites you to the App Inauguration 
Ceremony, featuring many contents and 
special guests.

July 25, at 5pm

app-learning on Khmer Rouge History : 
app Inauguration ceremony
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ទន្ទឹមពៃលនៃការសម្ពៃធកម្មវិធីអៃប ក៏មានការ

តំងពិព័ណ៍បង្ហៃញជាលើកទី២ កៃៃមចំណងជើង

ថា «ពិភពនៃអៃប-កម្មវិធីសិកៃសាលើបៃវត្តិសសៃ្ត

ខ្មៃរកៃហម វគ្គ២» ដៃលមានការបង្ហៃញពីរបៀប

ដៃលកម្មវិធីបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយចមៃុះ ប្តៃជា្ញៃក្នុងការ

បញ្ជូនសរបៃវត្តិសសៃ្តដល់យុវជន។

គមៃៃងអៃប-កម្មវិធីសិកៃសាបៃវត្តិសស្តៃ 

ខ្មៃរកៃហម តៃូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយសហភាព

អឺរ៉ុប និងមូលនិធិរៃ ហើយសហការអនុវត្តន៍ជាមួយ

កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្គជំនុំជមៃះ

វិសមញ្ញក្នុងតុលការកម្ពុជា។ 

ពិព័រណ៍: ពិភពនៃអៃប-កម្មវិធីសិកៃសា
លើបៃវត្តិសសៃ្តខ្មៃរកៃហម វគ្គ២

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខៃកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី ២១ ខៃសីហ

ពិធីសម្ពៃធនៅថ្ងៃទី ២៥ ខៃកក្កដា វៃលម៉ៃង ៥ ល្ងៃច

As a concurrent event of the  app Inauguration
ceremony(see page 25),  the 2nd edition of 
the series of exhibitions the World of app-
learning on Khmer Rouge History - Vol. 2
unveils how multimedia application can 
commit to the transmission of history to 
youth.

app-learning on Khmer Rouge History 
project is funded by the European Union and 
Rei Foundation Limited, and implemented in 
collaboration with the Ministry of Education, 
Youth and Sport and the Extraordinary 
Chamber of Courts of Cambodia

EXHIBItIOn: the World of app-learning 
on Khmer Rouge History - Vol. 2

From July 25 – august 21

Inauguration ceremony on July 25, at 5pm

Funded by: In collaboration with: 
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កិច្ច ពិភាកៃសា

ដោយមានការគំទៃពីសហភាពអឺរ៉ុប 

និងមូលនិធិរៃនៃះ មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណាបច្ចុបៃបន្ន

កំពុងអភិវឌៃឍកម្មវិធីឆ្លៃតឧបករណ៍ សមៃៃប់

រៀនបៃវត្តិសសៃ្តខ្មៃរកៃហម។ នៅក្នុងគមៃៃង

នៃះមជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា បង្ហៃញកិច្ចពិភាកៃសា

ស្ដីអំពីបៃវត្តិសសៃ្តរបបខ្មៃរកៃហម 

និងការអប់រំជាមួយភ្ញៀវពិសៃស។

វគ្គទី៤នឹងផ្ដៃតលើបៃធានបទ 

«គោលនយោបាយ និងមនោគមវិជា្ជៃខ្មៃរកៃហម» 

ដៃលជាជំពូកទី៤ នៃកម្មវិធីអៃប-សិកៃសា

បៃវត្តិសស្តរខ្មៃរកៃហម។

សូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាកៃសា និងសិកៃសា

បន្ថៃមអំពីបៃវត្តិសស្តៃ ខ្មៃរកៃហមជាមួយគ្នៃ។

អៃប - កម្មវិធីសិកៃសាបៃវត្តិសសៃ្តខ្មៃរកៃហម

ថ្ងៃទី៣០ ខៃសីហ ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

ជំពូក៤ ៖ គោលនយោបាយ 
និងមនោគមវិជា្ជៃខ្មៃរកៃហម

និយាយភាសខ្មៃរ និងបកបៃៃជាភាសអង់គ្លៃស

In line with App-learning on Khmer Rouge 
History project, Bophana Center has been 
presenting a series of thematic panel 
discussions about Khmer Rouge history and 
its education with special guests.

The fourth edition will be dedicated to the 
theme of “Khmer Rouge Policies and 
Ideologies” which constitutes the fourth 
chapter of the ongoing application.

Come join the discussion and learn further 
about the Khmer Rouge history together.

PanEl DIscussIOn
app-learning on Khmer Rouge History

talk series

august 30, at 5 pm

chapter 4: Khmer Rouge 
Policies and Ideologies

Khmer with English interpretation

This project is funded by

The European Union and Rei Foundation Limited 
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អៃប - កម្មវិធីសិកៃសាបៃវត្តិសសៃ្តខ្មៃរកៃហមថ្ងៃទី៣០ ខៃសីហ ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

កិច្ច ពិភាកៃសា

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី១ ខៃកក្កដា

ថ្ងៃ ទី៨ ខៃកក្កដា 

ថ្ងៃ ទី១៥ ខៃកក្កដា 

ថ្ងៃ ទី២២ ខៃកក្កដា

ថ្ងៃ្ងទី២៩ ខៃកក្កដា

ថ្ងៃ្ងទី៥ ខៃសីហ 

ថ្ងៃ្ងទី១២ ខៃសីហ

ថ្ងៃ្ងទី១៩ ខៃសីហ

ថ្ងៃ្ងទី២៦ ខៃសីហ

ការទមា្លៃយភាពស្ងៀមស្ងៃត់

ហត្ថៃ

សៃៃមា៉ៃប់ និង សៃៃស្វិត & កូនសៃីឥស្លៃម

មៃគង្គ ទន្លៃមៃ

ពៃលទឹកជំនន់សៃក

លិខិតពីកន្លៃងមួយ 

ក្នុងភាពងងឹត

ភៀសខ្លួន

កោះពៃជៃ 

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ថៃរកៃសារោងកុននៅក្នងុទសវតៃសទី៦០: ការចងចំា ស្ថៃបតៃយកម្ម និងបៃវត្តសិសៃ្តត...នៅថ្ងៃទី ៣  ដល់ ១៩ ខៃកក្កដា

ពិព័រណ៍ និងកិច្ចសន្ទនា

អៃប- កម្មវិធីសិកៃសាបៃវត្តិសសៃ្តខ្មៃរកៃហម

ពិព័រណ៍: ពិភពនៃអៃប-កម្មវិធីសិកៃសាលើបៃវត្តិសសៃ្តខ្មៃរកៃហម វគ្គ២

ថ្ងៃទី២៥ ខៃកក្កដា ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខៃកក្កដា ដល់ 

ថ្ងៃទី ២១ ខៃសីហ

ពៃឹត្តិការណ៍៍

ការបញ្ចៃំងភាពយន្តពិសៃស និងបាឋកថា
ពីរថ្ងៃ មួយយប់ & ចងកៃង «កិច្ចការមនុសៃស»ថ្ងៃទី ១២ កក្កដា 

ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

App-learning on Khmer Rouge History Talk SeriesAugust 30, at 5 pm

PanEl DIscussIOn

cInE satuRDay 
July 1   
July 8
July 15
July 22
July 29  
August 5
August 12
August 19
August 26

Breaking the Silence
Hands
Mab and Svet’s Paddy Fields & Daughter of ...
Mekong the Mother
When the Floods Recede
Letters from the Other Side
In the DarkLost
Exile
Diamond island 

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

July 3 – July 19

EXHIBItIOn & talKs 

Preserving Cambodia’s Heritage Cinemas: 
Memory, Architecture, and Oral Histories

App-learning on Khmer Rouge History : 

exhibition: The World of App-learning
on Khmer Rouge History - Vol. 2

July 25, at 5pm

Inauguration ceremony 
on July 25, at 5pm

EVEnt

Two days, One Night & Framing the “Human Affair”July 12, at 6:30pm 

sPEcIal scREEnIng & talK
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរជាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងតមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០៩៣ ៩៧ ៦៧ ៩៧ ឬហអ៊ីម៉ៃល
danin.chhun@bophana.org 

To organize group screening on Cambodian history, contact us 
at 093 97 67 97 or danin.chhun@bophana.org 

ចង់ឲៃយបណ្ណសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងតមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ២១ ៧៤ ឬហអ៊ីម៉ៃល 
archives@bophana.org 

To revive your archive, contact us at 023 99 21 74 or 
arhcives@bophana.org


