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CINE SATURDAY

កម្ពុជាមិនបញ្ចៃញ
យោបល់ វគ្គ៣

No Comment 
Cambodia Part III 

        ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ មករា ម៉ៃង៥លា្ងៃច    Saturday, January 10 - 5pm

ផលិតដោយដៃបា៉ៃតឺម៉ង់សារគមនាគមន៍ 

និង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ៤០នាទី ២០១៤ 

ភាសាខ្មៃរ និងអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Produced by the Department of 
media and communication (DMC),  
40 min, 2014,  Khmer version with 
English subtitles 

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

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

សា្ថៃប័នឯកសារនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

គមៃៃង “កម្ពជុាមិនបញ្ចៃញយោបល់វគ្គ ៣” 

តៃវូបានបង្កើតឡើងមិនតៃមឹតៃដើមៃបីបញ្ចប់

ការសិកៃសាថា្នៃក់សារព័ត៌មាន សោតទសៃសន៍ 

និងការផលិតខៃសៃភាពយន្ត របស់និសៃសិតឆ្នៃំ

ទី៣ បុ៉ណ្ណៃះទៃ បុ៉ន្តៃថៃមទំាងដើមៃបីបង្កើន

ការយល់ដឹងដល់សាធារណជនអំពីបញ្ហៃ 

ចមៃងូចមៃៃសនានា  ដៃលកំពុងកើតឡើង 

និង ដៃល ជះឥទ្ធពិលដល់ការរស់នៅរបស់

បៃជាជនកម្ពជុានាពៃលបច្ចបុៃបន្ន។

The series of this documentary 
marks the result of month-long 
hard work carried out by batch 
of students of DMC, the Royal 
University of Phnom Penh. This 
project  is also provides public 
awareness of various issues 
happening in Cambodia. 

Q&A with the production team 
after the screening.
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កៃុមអភិវឌៃឍន៍ភូមិ Village Development 
Group

ផលិតដោយ លិនសៃ ហ្វៃៃនឆ៍ និង ភិតទ័រ 

អូនៀល ៣៤នាទី ឆ្នៃ២ំ០១៣

ភាសា អង់គ្លៃស

Produced by Lindsay French and 
Peter O’Neill, 2013,34 min, 
English version

ភាពយន្តឯកសារខ្លនីៃះបង្ហៃញឲៃយឃើញ

ថាអង្គការកៃៃរដ្ឋៃភិបាលមួយបាន

លើកឡើងពីបញ្ហៃកៃកីៃនៅទីជនបទ 

ដៃលកើតឡើងនៅសម័យកសាង 

និងអភិវឌៃឍបៃទៃសកម្ពជុាឡើងវិញ 

នាទសវតៃសឆ្នៃ៩ំ០។

This documentary looks at how 
one innovative Cambodia NGO has 
addressed problems of rural 
poverty and powerlessness 
throughout the period of
reconstruction and development 
in 1990s.

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ មករា ម៉ៃង៥លា្ងៃច    Saturday, January  17 - 5pm



8 9

Special Screening 
of three short films 
from Sao Sopheak. 
The filmmaker will be 
present during the 
screening for the Q&A

       Saturday, January  24-5pm 

ការបញ្ចៃងំខៃសៃភាពយន្តខ្លី
ចំនួនបី កៃៃមវត្តមានរបស់
សមិទ្ធកិរភាពយន្ត 
គឺអ្នកសៃសីៅ សុភ័កៃ 

               ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ មករា ម៉ៃង៥លា្ងៃច   

Survival Final Master, 2011, 12 
min, Khmer version with English 
subtitles. In this documentary, 
Mr. Chum Mey, survivor of the 
Khmer Rouge prison S21, speaks 
up about his suffered experience 
when he was a prisoner in S21 
during the Khmer Rouge regime.

The Quiet Movement, 2012, 13min, 
Khmer version with English 
subtitles. A Buddhist Nun, Khei Ly, 
61, staying in Stoeung Mean Chey 
pagoda, came from Kumpuchea 
Krom in 1981 to live in Cambodia 
with discrimination of Khmer 
people and she choos meditation 
way to release her pain. 

អ្នកដៃលមានជីវិតចុងកៃៃយ 

(២០១១) ១២នាទី ភាសាខ្មៃរ 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម : លោកជំុ 

មីុ ដៃលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទរីស២១ 

នឹងនិយាយពីបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់របស់

គាត់ នៅពៃលគាត់ជាអ្នកោសនៅស២១ក្

នុងរបបខ្មៃរកៃហម។

ការតសូ៊ដោយស្ងៀមសា្ងៃត់ 

(២០១២) ១៣នាទី ភាសាខ្មៃរ 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

: ដូនជីខី លី អាយុ៦១ឆ្នៃំ 

ដៃលសា្នៃក់នៅវត្តស្ទងឹមានជ័យ 

មានដើមកំណើតមកពីកម្ពជុាកៃៃម 

ហើយបានមករស់នៅកម្ពជុានៅឆ្នៃ១ំ៩៨១ 

ជាមួយនឹងការរើសអើងពីសំណាក់បៃជាជន

ខ្មៃរ។ ដូនជីបានសមៃៃចជៃើសរើសវិធីសមាធិ 

ដើមៃបីរំសាយការឈឺចាប់។
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ការតៃៀមខ្លនួជាសៃៃច សមៃៃប់

ភាពបៃសើរឡើងនៃអនាគតកុមារកម្ពជុា 

(២០១៣) ៩នាទី ភាសាខ្មៃរ 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម : 

ភាពយន្តនៃះតាមដនពីសកម្មភាពរបស់ 

Malteser International ដៃលជា

អង្គការកៃៃរដ្ឋៃភិបាលមួយធ្វើការងរលើការ

អប់រំផ្នៃកអនាម័យ និងសុខភាព សមៃៃប់

កុមារនៅក្នងុសាលារៀនដច់សៃយាលមួយ

នៅខៃត្តឧត្តរមានជ័យ។ 

Ready for change - A better 
future for children in Cambodia, 
2013, 9 min, Khmer version with 
English subtitle. This documentary
 follows the activities of Malteser 
International, a non-governmental 
organization which works on 
health and hygiene education for
children in a remote primary 
school of Oddor 
Mean Chey Province.

ការបាត់បង់ផ្នៃកផៃសៃងៗ
នៃរាជធានីរបស់កម្ពុជា : 
ភ្នំពៃញក្នុងសម័យ
អាណានិគមន៍បារាំង

        ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ មករា  ម៉ៃង៥លា្ងៃច

ដឹកនាំដោយ ជៃហ្វៃៃ ឌីម ២៩នាទី ២០១៤ 

ភាសាអង់គ្លៃស

ទីកៃុងមួយចំនួននៃតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍ជាប់

ឥទ្ធពិលសម័យអាណានិគមន៍ក្នុង នោះ

ក៏មានរាជធានីភ្នំពៃញរបស់កម្ពុជាដៃរ។ 

ភាពយន្តឯកសារនៃះធ្វើការសិកៃសាថាតើ

កៃៃមការគៃប់គៃងរបស់បារាំង ទីកៃុង

ភ្នំពៃញតៃូវបានរៀបចំយា៉ៃងដូចម្ដៃច។

Cambodia Others’Lost
City: French
Colonial Phnom Penh

      Saturday, January 31 – 5pm                       

Directed by Jeffrey A. Dym,  29 min, 
2014, English version

Southeast Asia is a home to 
a number of cities shaped by 
the history of colonialism and 
Phnom Penh, Cambodia’s capital, 
provides an ideal case study 
for exploring the urban colonial 
encounter.This documentary 
examines how French rule shaped 
Phnom Penh from the late 19th 
century to 1930s.
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កម្ពុជា 

កម្ពុជា ១៩៦៥

ដឹកនាំដោយប៊ៃកតៃង់ ឌុយន័រយៃ ២៦នាទី 

ឆ្នៃំ ១៩៦៥  ភាសាខ្មៃរ

ដឹកនាំ ដោយ សម្ដៃច  នរោត្តម សីហនុ 

៥៦នាទី ឆ្នៃំ ១៩៦៥ ភាសាបារាំង

ភាពយន្ដ ឯកសារ ស្ដីអំ ពីបៃទៃស កម្ពុជា 

នៅ ទសវតៃសទី ៦០ រៀបរាប់ ពី បៃវត្តិ សាស្តៃ

ទីកៃុង ភ្នំពៃញ រាជវងៃសានុវងៃស នយោបាយ

 សៃដ្ឋកិច្ច ការ នៃសាទ កសិកម្ម របាំ ពិធី

បុណៃយ បៃពៃណី បៃសាទអង្គរវត្ត រួមទាំង

បទសមា្ភៃសន៍ ជាមួយ  លោកប៊ឺណាត

គ្លូសៃយៃល   ជា អ្នក អភិរកៃសបៃៃង្គបៃៃសាទ

ជនជាតិ បារាំង  នៅ ខៃត្ត សៀមរាប ។

ភាពយន្ដឯកសារស្ដីពីការអភិវឌៃឍលើ

វិស័យ៖ ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធ អប់រំ សៃដ្ឋកិច្ច 

សៃវាសុខភាព កសិកម្ម ឧសៃសាហកម្ម

នៅក្នុងសម័យសង្គមរាសៃ្ដនិយម ។

       ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី៧ កុម្ភៈ  ម៉ៃង ៥លា្ងៃច  

Cambodia 

Cambodia 1965 

Directed by Bertrand Dunoyer ,
 26 min, 1965, Khmer version

Directed by Norodom Sihanouk, 
56 min, 1965,  Frence version

A documentary film about
Cambodia in the 60s : 
history, Phnom Penh, royal family, 
politics, economy, fishing, Angkor 
city, agriculture, royal ballet, 
tradition and feast days.

This film shows the ‘’progress’’ 
made in infrastructure, economy, 
education, public health, 
agriculture, industry…by 
Sangkum Reastr Niyum.

           Saturday, February 7 - 5pm            
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    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី១៤ កុម្ភៈ ម៉ៃង ៥លា្ងៃច

មជ្ជរុាជពណ៌ស

ស្នៃហា នៅ ថ្ងៃបុណៃយ នៃ 
សៃចក្ដ ីសៃឡាញ់

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានសៃ្តី 

កម្ពុជា(WMC) ៤៩នាទី ឆ្នៃំ២០០៥ 

ភាសាខ្មៃរ

ដឹកនាំដោយហាក់ ជៃនទៃីមៃន និង យួង 

គឹមលៃង ៣០នាទី ឆ្នៃំ២០១២ ភាសាខ្មៃរ

នៅ ក្នុង រឿង នៃះ យើង តាម ដន ពី សិសៃស 

វិទៃយាល័យ មួយ កៃុម ដៃល បៃឈម មុខ នឹង 

បញ្ហៃ គៃឿងញៀន ។ អំពើ ហិងៃសាក្នុងគៃួសារ 

ការធ្វៃសបៃហៃស របស់ អាណាពៃយាបាល 

និង ការ ភ្លើត ភ្លើន របស់ យុវជន ខ្លួន ឯង ផ្ទៃល់   

គឺ  សុទ្ធ សឹង ជា មូល ហៃតុ នៃ បញ្ហៃ ។

រឿងបៃឌិតនៃះ តៃូវ បាន ផលិតឡើង

ដោយយុវជនមួយកៃុមដៃលចង់រកៃសា

ការចងចាំល្អមួយជាមួយមិត្តភក្តិ។ 

សាច់រឿងនិយាយពីស្នៃហាតៃីោណរវាង 

សៃី មា្នៃក់ និង បុរស ពីរ នាក់ ។

White Death 

Valentine’s 
Love

           Saturday, February 14- 5pm 

Produced  by Women’s Media 
Center of Cambodia (WMC),
49 min, 2005, Khmer version

Directed by Hak Gentryman and 
Young Kimleng, 30min, 2012, 
Khmer version

In the story, we follow a group of 
high school friends who is
confronted with the problem of 
drug addiction. Domestic
violence, parental carelessness 
and regardless of the dangers by 
the youth themselves are 
considered as the cause of 
this issue.

This fiction is produced by a 
group of teenagers to show the 
triple love of youth.
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    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២១ កុម្ភៈ ម៉ៃង ៥លា្ងៃច

ោះអនា្ដៃយ

នគរចាស់

ដឹក នាំ ដោយសម្ដៃច  នរោត្ត ម សីហនុ 

២៤នាទី ឆ្នៃំ២០០៧ ភាសាខ្មៃរ

ដឹក នាំ ដោយ សម្ដៃច  នរោត្ត ម សីហនុ 

២៩នាទី ឆ្នៃំ២០០៦ ភាសាខ្មៃរ

នាង អា លិក តៃូវ បាន មា្ដៃយ បង្ខំ រៀប ការ 

ជាមួយ ឧកញ៉ៃ  ហៃសៃប ។ ដោយសារ ការ  

រកៃសា ចិត្ត សោ្មៃះ ជាមួយ  លោក ហា្វៃប  នាង 

តៃូវ ឧកញ៉ៃ សមា្លៃប់   និង កប់ នៅ លើ ោះ 

អនា្ដៃយ ។ កៃៃយ ពី ទទួល បាន ដំណឹង នៃះ 

តើលោក ហា្វៃប នឹង ទៅ ជា យា៉ៃង ណា?

ពៃះមហាកៃសតៃ នៃ នគរ ចាស់ មួយ  បាន រៀប 

អភិសៃក ជាមួយ ស្តៃី នៃបាណារដ្ឋ  ដៃល ជា រដ្ឋ 

ជិត ខាង  ។ បនា្ទៃប់មក ភរិយា ពៃះអង្គ បាន 

សូម រាជានុញ្ញៃត ពី ពៃះ អង្គ ដើមៃបី តៃឡប់ ទៅ 

រួមរស់ ជាមួយ បុរស ដៃល នាង បាន សៃឡាញ់ 

តាំង ពី ក្មៃង  ។ ពៃះអង្គ មិន ឃាត់ឃាំង នាង 

ឡើយ ។ តើ ខៃសៃជីវិត របស់ ពៃះអង្គ នឹង ទៅ ជា 

យា៉ៃង ណា  នៅ ពៃល ដៃល ភរិយា បានចាក 

ចៃញ ទៅ ?

Koh Antay 

Norkor Chas 

      Saturday, February  21- 5pm 

Directed by Norodom Sihanouk, 
24min, 2007, Khmer version.

Directed by Norodom Sihanouk, 
29min, 2006, Khmer version.

ALIK is forced to marry JEF. But 
she refuses to sleep with him 
because she still loves FAB, her 
ex-lover. What happen when FAB 
knows about this?

The King of Nokor Chas is married 
to a woman from the Banaroth 
State. But she decides to leave 
the King for the man she loves 
since she was young. Unable to 
change her mind, the king lets 
her go. What will happen to his 
life after she leaves him?
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    ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២៨ កុម្ភៈ ម៉ៃង ៥លា្ងៃច

កាពៃយនិទាន សមៃៃប់
បៃជាជន ខ្មៃរ

ដឹកនាំដោយ  លូកាស វា៉ៃឡឺរើ ៩២នាទី 

ឆ្នៃំ ២០១០ ភាសា  ខ្មៃរ

កៃៃយ របប បៃល័យពូជសាសន៍ ខ្មៃរកៃហម 

បៃទៃស កម្ពុជា តៃូវ ចាប់ ផ្ដើម ពី ចំណុច សូនៃយ។ 

គៃប់ យា៉ៃង តៃូវ  ចាប់ ផ្តើ ម ជាថ្មី វបៃបធម៌  របស់ 

បុព្វបុរស ដ៏  សមៃបូរបៃប ស្ទើរ តៃ បាត់ បង់ 

ទាំង សៃុង។ សព្វថ្ងៃ កម្ពុជា គឺ ជា បៃទៃស 

មួយ ក្នុង ចំណម បៃទៃស ទាំងឡាយ នៅ 

លើ ពិភពលោក ដៃល ពឹង ផ្អៃក លើ ជំនួយ 

បរទៃស ចៃើន បំផុត  ហើយ បៃជាជន សឹង 

តៃ ពាក់ កណា្ដៃល មាន អាយុ កៃៃម ១៥ ឆ្នៃំ។ 

ឯកសារនៃះ នឹង នាំយើង ធ្វើ ដំណើរគៃប់ 

ចៃកល្ហក នៅ បៃទៃស កម្ពុជា ស្វៃង យល់ 

ពី វបៃបធម៌ ជួប ជាមួយយុវវ័យ ខ្មៃរ និង 

អង្គការ នានា ដៃល ខំបៃឹង រួម គា្នៃ ដើមៃបី សា្ដៃរ 

អត្តសញ្ញៃណខ្មៃរឡើង វិញ ។

The Ballade for 
Khmer people

      Saturday, February  28 - 5pm 

Directed by Lucas Vallerie, 92 min, 
2010, Khmer version

After the Khmer Rouge genocide, 
Cambodia had to start again from 
scratch. Everything had to be 
done all over again. The
 ancestral and varied culture of 
this country had almost 
disappeared. Nowadays, 
Cambodia remains one of the 
most aid-dependent countries in 
the world and nearly half of the 
population is under 15 years. The 
documentary invites us to travel 
all around this country, to 
discover its culture, meet its
 children and the NGOs which 
together are trying really hard to 
rebuild the many sides of Khmer 
identity.
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ក្លិបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោកនិង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរើ!

ដវើ ជូ ជាផលិតករខ្មៃរបារាំង 
កើតនៅឆ្នៃំ១៩៨៣។ គាត់ជាៅរបស់លោក 
វណ្ណ ច័ន្ទ ដៃល ជា ផលិតករ ខ្មៃរដ៏ធំនៅ
ទសវតៃសឆ្នៃំ ១៩៦០ និងទសវតៃសឆ្នៃំ១៩៧០។  
ដវើ ជូ តៃូវ បានគៃ សា្គៃល់ តាមរយៈ ខៃសៃ 
ភាពយន្ត ឯកសារ របស់គាត«់ដំណៃកមាស» 
ដៃល និយាយអំពីយុគសម័យ  រើក ចមៃើន  របស់  
ភាព យន្តខ្មៃរ ។

កិច្ចពិភាកៃសា ជា ភាសា ខ្មៃរ និងអង់គ្លៃស 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០   ខៃមករា ម៉ៃង ២រសៀល

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 10 - 2pm

Born in 1983, Cambodian-French 
filmmaker Davy Chou is the 
grandson of Van Chann, a leading 
film producer of Cambodia in 
1960s and 1970s. Davy is well-
known for his documentary about 
the glorious period of cinema in 
Cambodia, COLDEN SLUMBERS.

The discussion will be conducted 
in both Khmer and English after 
the screening.

Guest Speaker:  Davy Chou, 
emerging Cambodian-French 
filmmaker.
Film to be screened will be 
announced later.

វាគ្មិន: ដវើ ជូ  សមិទ្ធិករភាពយន្តខ្មៃរបារាំង 

ខៃសៃ ភាពយន្តដៃលនឹងតៃូវ 

ចាក់បញ្ចៃំងនឹងបង្ហៃញ ពៃលកៃៃយ
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ជាសាច់រឿង បង្ហៃញ ពី ថ្ងៃ មួយ នៃ ជីវិត របស់ 
អៃនឌឺ  បុរស វ័យ ក្មៃងកំពុង ផ្ដៃច់ ថា្នៃំ ញៀន នៅ 
មណ្ឌល ពៃយាបាល  អ្នកញៀន ថា្នៃំ    ដៃល សុំ ផ្អៃក 
ទទួលការ ពៃយាបាល មួយ រយៈពៃល ខ្លី  ដើមៃបី 
ទៅ សមា្ភៃស ការងរ ហើយ ក៏ បាន ទៅជួប   មិត្ត 
ភក្តិ ចាស់ នៅ ទីកៃុង អូស្លូ។ 
ខៃសៃ ភាពយន្ត បៃប នាដកម្ម នៃះ  ទទលួ បាន ពាន 
រង្វៃន់  ជា ខៃសៃភាពយន្ត ឆ្នើម និង ពាន រង្វៃន់ ផ្នៃក 
រូបភាព ភាពយន្ត ល្អ បំផុត  នៅ ឯ មហោសៃព  
ភាពយន្ត អន្តរជាតិ ទីកៃុង ស្តុកខម  ឆ្នៃំ 
២០១១។ វា ស្ថិត ក្នុង ចំណម  ខៃសៃ ភាពយន្ត  បី  
របស់ ន័រវៃស ដៃល ជាប់បញ្ជី  ឈ្មៃះ  ចូល   អូសា្កៃរ 
លើក ទី ៨៤។ 

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤   ខៃមករា ម៉ៃង ២រសៀល        Saturday, January  24 - 2pm

OSLO, August 31st  
Directed by Joachim Trier, 
95 min, 2011, Original version 
with English subtitles.

One day in the life of Anders, a 
young recovering drug addict, 
who takes a brief leave from his 
treatment center to interview 
for a job and catch up with old 
friends in Oslo.
This drama film won the prizes for 
Best Film and Best Cinematography
at the 2011 Stockholm International 
Film Festival. It was one of three 
on the Norwegian shortlist for 
submissions to the 84th Academy 
Awards for Best Foreign Language 
Film (Oscars).

ទីកៃុងអូស្លូ ថ្ងៃ ៣១ សីហា

ដឹកនាំដោយចាវជិម  ទៃីយឺ ភាសាន័រវៃស 

និងមាន អកៃស រ  អង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ស្តៃី នៅ លើ វិថីជីវិត 

ដឹកនាំដោយ អង់ដៃៃ តៃជីណៃ ១០៥នាទី 

២០០៨ ភាសាបារាំង និង មានអកៃសរ អង់គ្លៃស 

រត់ ពីកៃៃម

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ ខៃកុម្ភៈ  ម៉ៃង ២រសៀល

The girl on the train
Directed by André Téchiné, 105 
min, 2008, French version with 
English subtitles

        Saturday, February  7 - 2pm

Jeanne lives in a house in the 
suburbs with her mother Louise. 
Jeanne is half-heartedly looking 

ហៃសាន  រស់ នៅជនបទយា៉ៃង មាន សៃចក្ដី 
សុខជាមួយ មា្ដៃយ នាង ឈ្មៃះ លូអ៊ីស ។ 
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វាគ្មិន  : លោក ជ័យ  សមៃបត្តិ
 វិថីដៃល តៃូវ ដើរ

ដឹកនាំដោយជ័យ សមៃបត្តិ ១១០នាទី 

២០១៤ ភាសាខ្មៃរ និង មានអកៃសរអង់គ្លៃស 

រត់ ពីកៃៃម 

ហៃសានមិនសូវ ខា្វៃយ ខ្វល់ រក ការងរ ធ្វើ នោះ 
ឡើយ ។ អ្នកសៃី  លូអ៊ីស លួចប៉ង ចង់ ឲៃយ  
កូន សៃី ធ្វើ ការ ជាមួយ មៃធាវើ លៃបី  គឺលោក  
សាម៉ុយអ៊ៃល ប្លឺស្ដៃន ដៃល ធា្លៃប់ សា្គៃល់ 
គា្នៃ កាល នៅ ក្មៃង ។ ពិភព របស់ ហៃសាន និង 
លោកប្លឺស្តៃន គឺ ខុស គា្នៃ ជា ចៃើន ឆ្នៃំ ។ ប៉ុន្ដៃ 
ពួក គៃ នឹង  តៃូវ មក ជួប គា្នៃ នៅ លើ សង្វៀន 
ជម្លៃះ មួយ ដោយសារ តៃ ពាកៃយ  កុហក 
មិន គួរ ឲៃយ ជឿ ដៃល ហៃសាន បានបៃឌិត ឡើង 
ការកុហក ដៃល  រើក ធំ  ទៅ ជា ព័ត៌មាន ដ៏ ធំ  
និងកា្លៃយ ជា  រឿង នយោបាយ បៃចាំ ថ្ងៃ។ 

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខៃកុម្ភៈ  ម៉ៃង ២រសៀល Guest Speaker : Chey Sambath, 
young Cambodian filmmaker. 
Down this Road 
Directed by Chey Sambath, 110 
min, 2014, Khmer version with 
English subtitles

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.

   Saturday, February  21 - 2pm

រឿង វិថីដៃលតៃូវដើរ គឺ ជា ខៃសៃភាពយន្ត ខា្នៃត 
វៃង ដំបូង បំផុត របស់ ជ័យ សមៃបត្តិ ដៃល 
តៃូវ បាន ដក់ បញ្ចៃំង ជា លើក ដំបូង នៅ ក្នុង 
មហោសៃព ភាពយន្ត អន្តរជាតិ កម្ពុជា  ឆ្នៃំ 
២០១៤ នៃះ ដោយ លោក ទទួល បាន ពាន 
រង្វៃន់ ទៃពោសលៃយ ពី កម្មវិធី មហោសៃព 
នៃះ ។ 

Down this Road is the first feature 
film from Sambath, which was 
premiered at the 2014 Cambo-
dia International Film Festival, 
where he received the CIFF Talent 
Awards. 
The story is about three young 
women who learn that they have 
the power to transform conflicts 
between themselves and their 
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រឿង នៃះ គឺ និយាយ អំពី យុវតី បីនាក់  ដៃល 
បានដឹងថា ពួកគៃ អាច កៃបៃៃ ជម្លៃះ  
និង រឿង អាកៃក់ កាល ពី អតីតកាល បាន 
តាមរយៈ មិត្តភាព ពិត បៃៃកដ និង តន្តៃី របស់ 
ពួកគៃ ។
បនា្ទៃប់ ពី ទទួល បាន បរិញ្ញៃបតៃ នៅ 
ដៃបា៉ៃតឺម៉ង់ សារគមនាគមន៍ និង បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃសាយ  លោក ជ័យ សមៃបត្តិ បាន ចូល 
ធ្វើ ការ នៅ  BBC Media Action នៅ 
ឆ្នៃំ ២០១០ ជា អ្នក រៀប ចំ កម្មវិធី វិទៃយុ  ។ ឆ្នៃំ 
២០១១ លោក បាន កា្លៃយ ជា អ្នក ដឹកនាំ កម្មវិធី 
ទូរទសៃសន៍ ដ៏ មាន បៃជាបៃយិ មួយ គឺ ឡូយ៩ ។ 
លោក ក៏ ធ្វើ ការងរ ជចៃើន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ 
ផលិត ភាពយន្ត ខា្នៃត ខ្លី ដើមៃបី ទទួល បាន 
បទពិសោធន៍ ។ អត្ថបទ ភាពយន្ត របស់ លោក 
មាន ចំណងជើង  The Return តៃូវ បាន 
ជៃើស រើស សមៃៃប់  ថត ជា ភាពយន្ត នៅ ក្នុង 
កៃបខ័ណ្ឌ  Asian Film Academy នៅ ឯ 
មហោសៃព ភាពយន្ត ប៊ូសាន ២០១៤។

past,  through true friendship 
and music. 
Graduated from the Department 
of Media and Communication, 
Sambath joined BBC Media Action 
in 2010, as a radio producer and 
moved in 2011 to the TV 
department as a producer and 
director on the popular TV series 
Loy 9. He has also worked on 
short film to gain experience 
as cinematographer. His short 
screenplay, THE RETURN, 
was selected for the Asian Film 
Academy at the Busan Film 
Festival 2014.
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អ្នកសៃៃវជៃៃវសំខាន់ៗទំាងក្នងុនិងកៃៃ

បៃទៃស នឹងលើកពិភាកៃសាអំពីកាលវៃលា 

ដ៏ជៃៃមួយនៃបៃវត្តសិាស្តៃចៃើនដំណាក់កាល

របស់អាគារ បូ៊លឌិញស  អំពីលំហដ៏ណៃន

ណាន់តាន់តាប់នៃទមៃង់សា្ថៃបតៃយកម្មរបស់

អាគារនៃះ ដៃលបានផ្លៃស់ប្តរូ ជាចៃើនដងទៅ

តាមកាលវៃលា  និងអំពីសំលៃងទសៃសនៈចមៃះុ

គា្នៃជាចៃើន ដៃលរៀបចំនិងនិយាយអំពី

អាគារបូ៊លឌិញសនៃះ ។

កាលវៃលា លំហ សំលៃង៖ អាគារប៊ូលឌិញស 
នៅភ្នំពៃញ

វៃទិកាពិភាកៃសា 

វៃទិកាជួបជុំ នាំមកជូនដោយ ស-សបាសាក់ 

និង គមៃៃងសិលៃបៈសស ផ្តល់ទីកន្លៃងដោយ 

មជៃឈមណ្ឌលធនធានសោតទសៃសន៍បូបា្ផៃណា

រៀបចំដោយ អៃរើន គ្លីសុន, រ៉ជឺ ណៃលសុន, 

ប៉ៃន សៃរើបញ្ញៃ និង វុធ លីណូ

ថ្ងៃទី ៩ មករា៖ ម៉ៃង ១២:៣០ ថ្ងៃតៃង់ 

ដល់ ៥:៣០ លា្ងៃច

ថ្ងៃទី ១០ មករា៖ ម៉ៃង ០៩:៣០ ពៃឹក ដល់ 

១:០០ រសៀល    

ថ្ងៃទី៩  - ១០ ខៃមករា

Time, Space, Voice: Phnom 
Penh’s White Building

This symposium examines Phnom 
Penh’s White Building Leading 
local and international
researchers address the deep 
time of the White Building’s 
layered histories; the dense
space of the White Building’s 
architectural forms as these  
have mutated over time; and the 
multiple voices that seek to 
shape and speak of the White 
Building,both from within and 
from the outside. 

SYMPOSIUM

 January 9 - 10

A symposium presented by SA SA 
BASSAC and Sa Sa Art Projects
Hosted by Bophana Audiovisual 
Resource Center, Phnom Penh, 
Cambodia
Convened by Erin Gleeson, Roger 
Nelson, Pen Sereypagna, and Vuth 
Lyno
9 January 12:30—5.30pm
10 January 9:30am—1pm
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១៧មៃសា ១៩៧៥ ជាថ្ងៃ ដួល រលំ នៃ ទីកៃុង

ភ្នំពៃញ និងជាថ្ងៃដៃល ពួក ខ្មៃរ កៃហម ចូល 

កាន់អំណាច។ ខ្មៃរកៃហមបានបង្កនូវ ទុក្ខ 

វៃទនា ការ  សមា្លៃប់រង្គៃល និងបំផ្លៃញ  សមៃបត្តិ

បៃតិកភណ្ឌកម្ពជុាស្ទើរគា្មៃនសល់។     ក្នងុ 

ឆ្នៃ ំ២០១៥នៃះ ដើមៃបី រម្លកឹដល់ ពៃតឹ្តកិារណ៍ 

កាលពី ៤០ឆ្នៃ ំមុននោះ មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា

 នឹង  រៀបចំពៃឹត្តិការណ៍ជាចៃើន ដើមៃបី ផ្ទៃរ  និង 

ចៃក រំលៃកការ ចងចាំ និង  បៃវត្តិសាស្តៃដ៏ខ្មៃ

ងងឹតនៃរបបខ្មៃរកៃហមនៃះ  ដល់ យុវជន 

ជំនាន់ កៃៃយ។ យើងនឹង ចាប់ ផ្ដើម កម្មវិធី 

ដំបូង ជាមួយ លោក សាស្តៃៃចារៃយ  វង់ សុធារា៉ៃ 

បៃធាន ដៃបា៉ៃតឺម៉ង់ បៃវត្តិ វិទៃយានៃ សាកល 

វិទៃយាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពៃញ ដៃលនឹង ធ្វើ បទ 

បង្ហៃញ  ស្តីពី «កងចល័ត»ដោយ ផ្អៃក លើ 

បទពិសោធន៍ របស់ លោកផ្ទៃល់។ 

សូមរង់ចាំតាមដនកម្មវិធីយើង ជាបន្ត...

កងចល័តក្នុងរបបខៃ្មរកៃហម
ការចងចាំ 

បាឋកថាដៃាយ លោក សាស្តៃៃចារៃយ  វង់ សុធារ៉ាៃ

ថ្ងៃទី  ១៣ ខៃមករា ម៉ៃង ៦:៣០លា្ងៃច

The Khmer Rouge’s Mobile Units

April 17, 1975 marked the Fall of 
Phnom Penh and the beginning 
of the Khmer Rouge regime take-
over that resulted in immense 
suffering, genocide and the 
almost complete annihilation of 
Cambodian heritage. In 2015, to 
commemorate this day 40 years 
on, Bophana Center will organize 
series of events to transmit and 
share the memory and history on 
the darkest period of the Khmer 
Rouge  to younger generations.

We will start with prof. 
Vong Sotheara, Head of History 
Department
of Royal University of Phnom Penh 
who will deliver a lecture on the 
Khmer Rouge’s Mobile Units based 
on his personal experiences under 
the Khmer Rouge.

Stay tuned for the upcomming events.

ACTS OF MEMORY

A lecture by Prof. Vong Sotheara
January 13,  6:30 pm
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នៅក្នុងរបបខ្មៃរកៃហម កៃៃពីស្ទូឌីយ៉ូ 

ពាណិជ្ជកម្ម តៃូវបានបំផ្លៃញហើយ 

រូបថតគៃួសារភាគធំខ្លះ តៃូវបានបំផ្លៃញ 

ខ្លះបាត់បង់ និងភាគចៃើនខូចខាត។ 

ប៉ុន្តៃ សន្លឹកបួនជៃុងតូចៗទាំងនៃះ 

គឺជាការចងចាំដ៏សំខាន់ និង

តៃូវបានរកៃសាទុកយា៉ៃងបៃុងបៃយ័ត្ន 

នៅពៃលដៃលអាចតៃូវបានសងៃៃ្គោះ។ 

ឥឡូវនៃះ គឺពិបាកណាស់ 

ក្នុងការស្វៃងរកកមៃងរូបទាំងអស់ 

ដៃលជាពៃលវៃលាសំខាន់នៃកម្មវិធីនៅ 

ក្នុងគៃួសារការថតជាកៃុម។

ចូលរួមដោយសៃរើ!

សូមសា្វៃគមន៍ទាំងអស់គា្នៃ!

រូបថតទីកៃុងភ្នំពៃញ
ពិព័រណ៍

មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណាមានសៃចក្តី
សោមនសៃសរើករាយក្នងុការចូលរួមបង្ហៃញការ
តំាង ពិព័រណ៍រូបថតទីកៃងុភ្នពំៃញឆ្នៃ២ំ០១៥។ 

   ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៣១  ខៃមករា ដល់ ថ្ងៃទី២៨ ខៃកុម្ភៈ 

Photo Phnom Penh 

During the Khmer Rouge period, 
besides the fact that commercial 
studios were destroyed, most 
family photographs were either 
destroyed or hidden and often 
damaged. Yet these small 
rectangles of paper are a very 
important memory and are often 
treasured when they have been 
rescued. It becomes difficult to 
find today complete series where, 
through portraits but also 
privileged moments of 
celebrations, we can find back 
what was a family or a group.

Free entry. All are welcome.

EXHIBITION

       Saturday, Jan 31 - Feb 28 

Bophana Center is pleased to be 
apart of the Photo Phnom Penh 
2015. 
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កាលបរិច្ឆៃទ
ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី១០ មករា     

ថ្ងៃ ទ១ី៧ មករា   

ថ្ងៃ ទី២៤ មករា  

ថ្ងៃ ទី៣១ មករា   

ថ្ងៃ្ងទី៧ កុម្ភៈ      

ថ្ងៃទី១៤ កុម្ភៈ 

ថ្ងៃទី២១ កុម្ភៈ 

ថ្ងៃទី២៨ កុម្ភៈ 

កម្ពុជាមិនបញ្ចៃញយោបល់វគ្គ៣

កៃុមអភិវឌៃឍន៍ភូមិ

អ្នកដៃលមានជីវិតចុងកៃៃយ&ការតសូ៊ដោយ.....

ការបាត់បង់ផ្នៃកផៃសៃងៗនៃរាជធានីរបស់កម្ពុជា....

កម្ពុជា & កម្ពុជា ១៩៦៥

មជ្ជុរាជពណ៌ស & ស្នៃហា នៅ ថ្ងៃបុណៃយ នៃ សៃចក្ដី ...

ោះអនា្ដៃយ & នគរចាស់

កាពៃយនិទាន សមៃៃប់បៃជាជន ខ្មៃរ 

វាគ្មិន: ដវើ ជូ  ផលិតករខ្មៃរបារាំង

ទីកៃុងអូស្លូ ថ្ងៃ ៣១ សីហា

ស្តៃី នៅ លើ វិថីជីវិត 

វាគ្មិន  លោក ជ័យ  សមៃបតិ្ត

ក្លិបភាពយន្ត
ទី១០   ខៃមករា                      ម៉ៃង ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ២៤ ខៃមករា               ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ី៧ ខៃកុម្ភៈ                       ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ី២១ ខៃកុម្ភៈ                        ម៉ៃង  ២ រសៀល

ម៉ៃង៥លា្ងៃច

ម៉ៃង៥លា្ងៃច

ម៉ៃង៥លា្ងៃច

ម៉ៃង៥លា្ងៃច

ម៉ៃង៥លា្ងៃច

ម៉ៃង៥លា្ងៃច

ម៉ៃង៥លា្ងៃច

ម៉ៃង៥លា្ងៃច

រូបថតទីកៃុងភ្នំពៃញ

ពៃលវៃលា  ទីតាំង សំឡៃង៖ អគារ ពណ៌ស នៅទីកៃុង ភ្នំពៃញ 

បាឋកថា: កងចល័តក្នុងរបបខៃ្មរកៃហម

ថ្ងៃទី ៣១  មករា ដល់ 

ថ្ងៃទី២៨ កុម្ភៈ 

ថ្ងៃទី៩  - ១០ ខៃមករា

ថ្ងៃទី ១៣ ខៃមករា 

ពិព័រណ៍

វៃទិកាពិភាកៃសា 

ការចងចាំ 

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

១, ២ , ៣, ៧ មករា 
Closing Dates 

DATES
Cine Saturday 
January 10   
January 17  
January 24    
January 31  
February 7  
February 14
February 21
February 28 

No Comment Cambodia Part III 
Village Development Group
Screening of three short films 
Cambodia Others’ Lost City: French...
Cambodia & Cambodia 1965
White Death & Valentine’s Love  
Koh Antay & Norkor Chas
The Ballade for Khmer people 

Meet with  Davy Chou
OSLO, August 31st    
The girl on the train  
Down this road by Chey Sambath

CineClub 
January 10
January 24  
February 7   
February 21

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

2pm
2pm 
2pm 
2pm

January 1, 2, 3, 7  

Photo Phnom Penh 

Time, Space, Voice: Phnom Penh’s White Building

Lecture : The Khmer Rouge’s Mobile Units

Jan 31 - Feb 28

January 9 - 10

January 13

Exhibition

Symposium

Acts of Memory
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