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CINE SATURDAy

ឥណ្ឌូចិន Indochine

   ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ កក្កដា ម៉ៃង៥ល្ងៃច    Saturday 5, July - 5pm

ដឹកនាំដោយ Régie Wargnier 

២ម៉ៃង៣០នាទី ១៩៩២ ភាសាបរាំង 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Directed by Régis Wargnier,150 
mins, 1992, French version with 
English subtitles

រឿងនៃះគឺកើតឡើងនៅឆ្នៃំ១៩៣០ គឺនៅ

សម័យដៃលអាណនិគមន៍បរាំងនៅឥណ្ឌូ

ចិនកំពុងឈានដល់ទីបញ្ចប់។ ភាពយន្ត

នៃះរៀបរាប់ពីស្តៃីបរាំងនៅលីវមា្នៃក់ 

ដៃលជាមា្ចៃស់ចមា្កៃរកៅស៊ូ ហើយបន

យកពៃះនាងវៀតណមមា្នៃក់មកចិញ្ចឹម

ទុកដូចជាកូនសៃីបង្កើត។ ប៉ុន្តៃាំងពីរនាក់

មា្ដៃយកូនលង់សៃឡាញ់នាយាហានបរាំង

វ័យក្មៃងមា្នៃក់ដូចគ្នៃ។ ជីវិតស្តៃីាំងពីរក៏មាន

ការបៃៃបៃួលយ៉ៃងខ្លៃំង។

In the 1930s, French colonial rule 
in Indochina is fading. A single 
French woman,  working in the 
rubber fields, decides to adopt 
a princess from Viet Nam. The 
trouble will come when she and 
her daughter both fall in love with 
a young French army officer, and 
their lives will change forever.

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

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដា្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

សា្ថៃប័នឯកសារនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
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ជមៃកចុងកៃៃយ The Last Refuge

ដឹកនាំដោយអានឡ ប៉ូរ៉ៃ និងហ្គីយ៉ូម 

សួន ១ម៉ៃង៥នាទី ២០១៣ ភាសាខ្មៃរ 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Directed by Anne-Laure Porée & 
Guillaume Suon, 65 mins, 2013, 
Khmer version with English 
subtitles

នៅមិនឆ្ងៃយបុ៉នា្មៃនពីពៃដំៃនវៀតណម ជន

ជាតិព្នងកំពុងបៃឈមមុខនឹងការធ្វើសមៃបាន

សៃដ្ឋកិច្ចដៃលគៃអះអាងថាជា«ការអភិវឌៃឍ»។ 

ពួកគៃបត់បង់ទីបញ្ចះុសព បត់បង់ចមា្កៃរ 

ពៃៃដៃលជាអ្នកបីបច់ និងការពារពួកគៃ 

ពៃៃះពៃៃនោះតៃវូបនឈូសឆយ

ដោយកៃមុហុ៊នដៃលមកដំាកៅសូ៊។ 

ទោះតៃវូកៃមុហុ៊នយកដីក៏ដោយ ពូចាប និង

អ្នកជិតខងផៃសៃងទៀតមិនពៃមសីុឈ្នលួឲៃយ

ខងចមា្កៃរកៅសូ៊ទៃ។ ពួកគត់បៃងឹតៃដររស់

ក្នងុសា្ថៃនភាពកាន់តៃពិបកទៅៗ ហើយបៃងឹ

សង្គៃៃះអត្តសញ្ញៃណរបស់ពួកគត់។ 

ភាពយន្តឯកសារនៃះបង្ហៃញពីជីវិតបៃចំាថ្ងៃ

របស់អ្នកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបនៃបៃទៃសកម្ពជុា 

ការតសូ៊បៃបអហិងៃសា និងថ្លៃថ្នរូ ដើមៃបីថៃរកៃសា

ដួងពៃលឹងរបស់ខ្លនួ។

This is the last bastion. A few 
kilometers from the Vietnamese 
border, Cambodia’s Bunongs are 
facing with the implementation 
of economic concessions, which 
are said to bring them “develop-
ment”. Their land is being razed 
by the rubber companies’ bulldoz-
ers. Pou Chap, his family and his 
neighbors are concerned with the 
practices of these companies, but 
they refuse to become rubber la-
borers.This documentary focuses 
on their daily life on Cambodian 
Highlands, on their peaceful but 
noble struggle for the sake of 
their souls.

  ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ កក្កដា ម៉ៃង៥ល្ងៃច Saturday 12, July - 5pm                                
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The Sea Wall

Saturday 19, July - 5pm                        

Directed by Rithy Panh, 110 mins, 
2009, French version with English 
subtitles

Indochina 1931, the Siam Golf at 
the edge of the Pacific Ocean. 
The mother realizes that the 
departure of her two grown 
children - Joseph 20 and Suzanne 
16 - is ineluctable. Deceived 
by the colonial administration, 
she invested all of her savings 
in worthless, regularly flooded 
farmland. She puts into place 
a crazy scheme: building a dam 
against the sea with the help of 
the villagers...

ទំនប់ទប់ទឹកមហាសមុទៃ
ប៉ៃសុីហ្វិច

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ កក្កដា ម៉ៃង៥ល្ងៃច  

ដឹកនំាដោយប៉ៃន់ រិទ្ធ ី១ម៉ៃង៥០នាទី 

ឆ្នៃ២ំ០០៩ ភាសាបរំាង 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ឥណ្ឌូចិន ឆ្នៃំ១៩៣១ នៅឈូងសមុទៃថៃ 

តាមឆ្នៃរមហាសមុទៃប៉ៃសុីហ្វិច: សៃ្តីជាមា្តៃយ

មា្នៃក់បៃឹងរស់ាំងលំបក ជាមួយកូនពីរនាក់  

គឺសូសៃហ្វ (២០ឆ្នៃំ) និងស៊ូហៃសាន 

(១៦ឆ្នៃំ)។ គត់ដឹងថា ពួកគៃនឹងចាក

ចៃញពីគត់នៅថ្ងៃណមួយ។ គត់បន

ចំណយធនធានាំងប៉ុនា្មៃនទៅលើដី 

ដៃលលិចទឹក និងដៃលមិនអាចដាំដុះបន 

ដោយសារចាញ់បោក 

ពួករដ្ឋបលអាណនិគម។ គត់បូជា

ជីវិតរបស់គត់ទៅលើគមៃៃងដ៏ធំមួយ 

គឺកសាងទំនប់ទប់ទឹកសមុទៃ 

ជាមួយកសិករក្នុងភូមិ...
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My Fatherឪពុកខ្ញុំ

Sreyna  lives in the countryside 
of Cambodia with her family. Her 
father makes clay figurines for 
living. Due to security concerns, 
the villagers flee the village so 
does her family. But life there 
is no better, her father can’t 
manage to sell his artwork. Her 
mother has to collect garbage 
and sell them and Sreyna can’t go 
school anymore and  Her father 
does nothing except drinking and 
decides to send Sreyna abroad 
for work, something which bear 
disastrous consequences for the 
whole family...

សៃីណរស់នៅទីជនបទដាច់សៃយល

មួយជាមួយឳពុកមា្ដៃយនាង។ 

ឪពុកនាងសូនរូបផៃសៃងៗពីដីឥដ្ឋ 

លក់ចិញ្ចឹមគៃួសារ។ 

អ្នកភូមិនាងបនចាកចៃញម្ដងមា្នៃក់ៗ 

ពៃៃះបញ្ហៃអសន្តិសុខ។ គៃួសារសៃីណក៏

នាំគ្នៃចាកចៃញទៅរស់នៅកន្លៃងផៃសៃងដៃល

ពួកគៃយល់ថាមានសុវត្ថិភាព

ជាងកន្លៃងចាស់។ ប៉ុន្តៃនៅកន្លៃងថ្មីនៃះ 

ឳពុកនាងលក់ដូរអត់ដាច់សោះ 

មា្ដៃយនាងក៏ដើររើសអៃតចាយ។ 

សា្ថៃនភាពគៃួសារកាន់តៃលំបក។ 

នាងមិនអាចទៅសាលរៀនបនទៀតទៃ។ 

ឪពុកវិញគិតតៃពីផឹកសៃវឹង។ សៃីណតៃូវ

ឪពុកបង្ខំឲៃយទៅធ្វើការនៅបៃទៃស

ជិតខង ដើមៃបីផ្ញើបៃៃក់មកផ្ទះ។ 

តៃលទ្ធផលគឺអាណោចអធមាំងឪពុក 

ាំងកូនសៃី ។

Produced by Women Media 
Centre,53 mins, 2012,  Khmer 
Version

ផលិតដោយមណ្ឌលពត៌មានស្តៃីកម្ពុជា 

៥៣នាទី ២០១២ និយយភាសាខ្មៃរ

Saturday 26, July - 5pm                         ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ កក្កដា ម៉ៃង៥ល្ងៃច
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កៃដាសមិនអាចខ្ចប់ភ្លើង paper cannot 
wrap up embers

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ សីហា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច Saturday, 2 August-5pm                        

ដឹកនាំដោយ ប៉ៃន់ រិទ្ធី, ១ម៉ៃង២៧នាទី, 

ឆ្នៃំ២០០៦, ភាសាខ្មៃរនិងមានអកៃសរអង់គ្លៃ

សរត់ពីកៃៃម

Film By Rithy Panh, documentary, 
colour, 87 min, 2006, Khmer 
version with English subtitles

ភាពយន្តឯកសារនៃះមានភាពលៃចធ្លៃ 

ហើយក៏មានទិដ្ឋភាពសោកសៅដៃរ ដោយ

បង្ហៃញពីជីវិតខ្ទៃចខ្ទំរបស់សៃ្តីរកសុីផ្លូវភៃទ

នៅទីកៃុងភ្នំពៃញ។ អនាគតពួកនាងតៃូវ

បនបំផ្លៃញខណៈដៃលខ្លួនបៃៃណពួកនាង

កា្លៃយទៅជារបស់បមៃើផ្លូវភៃទ។ រឿងនៃះ

បនបង្ហៃញពីទុរគតភាពរបស់ស្តៃីខ្មៃរ

ជាង៣០ ០០០ នាក់ ដៃលបង្កឡើងដោយ

សារកំអៃលនៃភ្លើងសង្គៃៃម។  

This documentary film is 
resplendent and undeniably 
tragic at the same time, 
documenting the ruined life – 
and spiritual death - of young 
prostitutes in Phnom Penh whose 
futures were annihilated when 
their bodies were turned into 
items of sexual commerce. ‘Paper’ 
puts faces and names to the 
utter misery afflicting more than 
30,000 Cambodian women in this 
vivid, expressive, and outstanding 
documentary film.



14 15

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ សីហា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច Saturday, 9 August -5pm

ពៃះពុទ្ធជាមា្ចៃស់មានមៃតា្ដៃ
ករុណមកលើពួកយើង

សា្វៃមី-ភរិយ នៅក្នុងជាតិមុន

Lord Buddha has 
Mercy on Us

Couple in a previous 
Life

ដឹកនាំដោយសម្ដៃចនរោត្តម សីហនុ, 

២៥នាទី, ១៩៩៨, ភាសាខ្មៃរនិងមានអកៃសរ

បរាំងរត់ពីកៃៃម

ដឹកនាំដោយសម្ដៃចនរោត្តម សីហនុ, 

៣៧នាទី, ១៩៩៨, ភាសាខ្មៃរនិងមានអកៃសរ

បរាំងរត់ពីកៃៃម

Film by Norodom Sihanuk, colour, 
25 min, 1998, Khmer version with 
French subtitles 

Film by Norodom Sihanuk, colour,  
37 min, 1998, Khmer version with 
French subtitle 

Chakrya falls in love with a pitiful 
beggar named Mol who happens 
to be disabled. Against the will of 
her father, the young girl is ready 
to go live with her beloved in the 
village. Other villagers are moved 
and take care of the young couple 
because Mol sacrificed himself for 
defending the country…

Sorin, a young Cambodian, never 
stops dreaming of a male figure 
seen it as her husband in a previ-
ous life. This obsession leads her 
to lots of adventures... 

ចារើយចាប់ចិត្តសៃឡាញ់ម៉ុល ដៃលជាអ្នក

សុំានពិកាដៃនិងជើង ប៉ុន្តៃឪពុករបស់នាង

មិនពៃម ។ ទោះជាយ៉ៃងណនាងនៅតៃ

សៃឡាញ់ ហើយបនចាកចៃញពីឪពុកមា្ដៃយ 

ទៅរស់នៅជាមួយមុ៉ល ។ អ្នកសៃកុសៃឡាញ់

និងរាប់អានអ្នកាំងពីរ ពៃៃះម៉ុលបនធ្វើ

ការលះបង់ដើមៃបីបៃទៃសជាតិ...

សូរិនជានារើវ័យក្មៃងមា្នៃក់ ។ នាង តៃង តៃ យល់  

សប្ត ិ ឃើញ បុរស មា្នៃក់ ដៃល អះអាង ខ្លួន  ថា  

ជាប្ដ ី របស់ នាង កាល ពីជាតិ មុន។ យល់សប្តិ 

នៃះ បន នាំ នាង ធ្វើ ការ ផៃសងពៃៃង ដ៏ធំមួយ...
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Fatal Assistance 

Saturday, 16 August -5pm 

Film by Raoul Peck, documentary 
film, colour, 100 min, 2013, 
English version

Haitian born filmmaker Raoul 
Peck takes us on a 2-year 
journey inside the challenging, 
contradictory and colossal 
rebuilding efforts in post-
earthquake Haiti. Through its 
provocative and radical point 
of view, the film dives headlong 
into the complexity of the 
reconstruction process and the 
practice and impact of worldwide 
humanitarian and development 
aid, revealing in the most 
disturbing way the extent of a 
general failure… 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ សីហា ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ជំនួយសង្គៃៃះសា្លៃប់រស់

ដឹកនាំដោយ Raoul Peck, 

១ម៉ៃង៤០នាទី, ២០១៣, ភាសាអង់គ្លៃស

សមិទ្ធិករភាពយន្តហៃទី Raoul Peck

នាំយើងធ្វើដំណើរ២ឆ្នៃំក្នុងការបៃឈមមុខ

ដោះសៃៃយបញ្ហៃ បនា្ទៃប់ពីគៃៃះ

រញ្ជួយដីនៅហៃទី។ ខៃសៃភាពយន្តនៃះបង្ហៃញ

យ៉ៃងចៃបាស់ពីភាពស្មុគ

សា្មៃញនៃដំណើរការកសាងឡើងវិញ

រួមាំងការអនុវត្តការផ្តល់ជំនួយមនុសៃស

ធម៌ និងជំនួយអភិវឌៃឍរបស់ពិភពលោក 

ដៃលបង្ហៃញពីភាពបរាជ័យជាទូទៅ… 
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Good Luck to you 
every Day

Saturday, 23 August -5pm 

Film by Raul Gallego Abellan 
and Marc Martinez Sarrado, 
documentary, colour, 57 min, 
2010, Khmer version with English 
subtitles

It is the incredible story of Peng 
Phan who survived the Khmer 
Rouge Regime. Later, she opened 
an orphanage,  Khmer creative 
arts school by today’s account 
in  Cambodia, in the memory of 
all the children who died in the 
prison during the regime. This 
documentary takes a look at the 
daily life of the children that 
attend her school. A story that 
will warm your hearts.

   ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ សីហា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច

សូមឲៃយមានសំណងល្អដល់
អ្នករាល់គ្នៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ដឹកនាំដោយ Raul Gallego Abellan និង 

Marc Martinez Sarrado, ៥៧នាទី, 

២០១០, ភាសាខ្មៃរមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់

ពីកៃៃម

នៃះជារឿងរា៉ៃវមិនគួរឲៃយជឿររបស់សៃ្តីមា្នៃក់

ដៃលគត់មិនចង់សា្លៃប់ទៅដោយមិនបនធ្វៃី

អ្វីជាបៃោជ៍នោះទៃ។ វាក៏ជារឿងរា៉ៃវរបស់

កុមារដៃលគត់ចិញ្ចឹមបីប៉ៃច់ដោយផ្ទៃល់ដៃ

របស់គត់។ មិនតៃប៉ុណោ្ណៃះ វាក៏ជារឿងរា៉ៃវ

មួយដៃលបង្ហៃញអំពីការខិតខំបៃឹងបៃៃង

របស់អ្នកផៃសៃងៗទៀតដើមៃបីមើលថៃក្មៃង

កំពៃៃក្នុងសា្ថៃនភាពដ៏លំបក…
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Tep Sodachan

Saturday, 30 August -5pm

Film  by Van Chan Pheap Yun, 
colour, 104 min, 1968, Khmer 
version with English subtitles 

Tep Sodachan is a widely 
acclaimed Cambodian film 
released in 1968 by Van Chan 
Pheap Yun. It was directed by 
Lay Nguon Heng and stars Kong 
Sam Oeurn, Vichara Dany, and 
Saksi Sbong. The film follows the 
tragic love between a goddess 
named Tep Sadachan and a pitiful 
man named Vesna, Their love is 
threatened by a rich man and 
powerful man with the eternal 
question:  What will be the fate of 
the love between the goddess and 
the poor man?

   ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ សីហា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ទិដ្ឋសូដាច័ន្ទ
ផលិតកម្មដោយ វណ្ណ 

ច័ន្ទភាពយន្ដ,១ម៉ៃង៤៤នាទី, ១៩៦៨, ភា

សាខ្មៃរនិងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម, 

ស្នៃហាកមៃសត់រវាងទិដ្ឋ សូដាច័ន្ទ 

ដៃលជាបុតៃីពៃះឥន្ទៃ និង វាសនា 

បុរសកមៃសត់ទុគ៌តមា្នៃក់ ។ ទិដ្ឋ សូដាច័ន្ទ

តៃូវលោកសៃដ្ឋីពៃញចិត្ដ និង ប៉ុនប៉ង

ចង់បននាងជានិច្ច។  កៃៃមការយយី

ពីលោកសៃដ្ឋី តើស្នៃហារវាងទៃពធីតាសួគ៌ៃ 

និងបុរសកមៃសត់មា្នៃក់នៃះនឹងទៅជាយ៉ៃង

ណ?
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ក្លិបភាពយន្ត

តាមរយៈ ការ ណៃនាំ ពី លោកប៉ៃន់ រិទ្ធី 
មជៃឈមណ្ឌល បុប្ផៃណ  មាន ក្ដីសោមនសៃស 
រើករាយ   បញ្ចៃំង ភាពយន្ត «អ្នកថតភាពយន្ត៖ 
ជីវិត និង សា្នៃដៃ របស់ លោក ជៃក កាឌីហ្វ» 
(២០១១) ដឹកនាំដោយ Craig McCALL  
(ភាសាអង់គ្លៃស)

ភាពយន្ត ឯកសារ ស្ដីពី អ្នក ថត កាម៉ៃរា៉ៃ 
ឈ្នះរង្វៃន់ អូសា្កៃ ដ៏ អសា្ចៃរៃយ មួយ រូប ដៃល បន 
ថត តួសម្ដៃង សៃស់ សា្អៃត ជាចៃើន រូប ដូចជា 
មា៉ៃរើលីន មូនរ៉ូ អូដៃៃ ហៃបបឺន និង សូហ្វី 
ឡូរ៉ៃន ជាដើម។ ភាពយន្ត ដ៏គួរ ឲៃយ ជក់ ចិត្ត 
នៃះ បង្ហៃញ ពី ការងរ របស់ អ្នក ថត ភាពយន្ត 
ដ៏អសា្ចៃរៃយ មា្នៃក់  គឺជៃក កាឌីហ្វ ដៃល បន 
បៃកប អាជីព នៃះ អស់ រយៈពៃល ជាង ៨០ឆ្នៃំ ។

                    ថ្ងៃ សៅរិ៍  ទី ១២ ខៃ កក្ដដា ម៉ៃង ២រសៀល

យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោកនិង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។

CINECLUB

                 July 12th, at 2pm

Upon recommendation of Rithy 
PANH, Bophana Centre is happy 
to screen Cameraman : the Life 
and Work of Jack Cardiff  (2011) 
directed by Craig McCALL. English 
version.

A star-studded documentary 
about one of the greatest Oscar 
winning cinematographers to 
capture the beauty of such 
stars as Marilyn Monroe, Audrey 
Hepburn and Sophia Loren. With 
a career spanning more than 80 
years, this passionate documen-
tary reveals the craft of one of 
cinema’s most indelible image-
makers, Jack Cardiff.

Bophana CineClub allows  
  Cambodian film lovers to meet, 
watch repertoire movies from 
around the world, and then 
exchange ideas about them  
with special guests.
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វគ្គខ្លីពីការសរសៃរ អត្ថបទភាពយន្ត  ដឹកនាំ 

ដោយ លោកអៀន មា៉ៃស្ទើ អ្នកសរសៃរ 
អត្ថបទភាពយន្ត ជនជាតិ អង់គ្លៃស  បច្ចុបៃបន្ន 
បមៃើ ការងរ នៅ  BBC ។
សមៃៃប់ ព័ត៌មាន ាក់ ទង នឹង ការ ចុះ ឈ្មៃះ៖ 
www.bophana.org

ទំនាក់ ទំនង៖ ratana.lach@bophana.

org / 016 68 91 90

          ខៃ សីហា               August

Script Lab hosted by Ian Master, 
a British scriptwriter currently 
working for the BBC Media Action 
in Cambodia.
(Upon registration).
More information of the registra-
tion: www.bophana.org 
Contact: ratana.lach@bophana.
org / 016 68 91 90

ភ្ញៀវកិត្តិយស៖ សុធា អ៊ីណៃស និង 
លី ប៉ូលៃន សមិទ្ធិករភាពយន្ត ខ្មៃរ វ័យ ក្មៃង
បញ្ចៃំង ភាពយន្ត ខ្នៃត ខ្លី ពីរ រឿង ៖ Rice 
(សុធា អ៊ីណៃស) និង  Duetto 
(លី ប៉ូលៃន)  ដៃល ឈ្នះ ពាន រង្វៃន់ លៃខ ១
និង លៃខ ២ នៅ ក្នុង ការ បៃកួត ភាពយន្ត ខ្លី 
បៃចាំអាសុីអាគ្នៃយ៍  Tropfest។
កិច្ច ពិភាកៃសា ជាមួយ សមិទ្ធិករ ភាពយន្ត ាំង ពីរ 
និង អ្នកតំណង មកពី  Tropfestជា ភាសា 
អង់គ្លៃស  ។

                      ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៦ ខៃ កក្ដដា ម៉ៃង ២ រសៀល               July 26th, at 2pm

Guests: Sothea Ines and Polen Ly, 
young Cambodian filmmakers.
 the first and second prize in the 
Tropfest South East Asia Short 
Film Contest.
Debate will be following with 
the young filmmakers and a 
representative from Tropfest in 
English .



26 27

នៅពៃល ដៃល នឹក គិត ទៅ ដល់ អាទិទៃព   

ក្នុង ភាព សៃដៀង ទៅនឹង មនុសៃស   ខ្មៃរ អាច 

នឹង ឆ្ងល់ អំពី  អវត្តមាន នៃ វត្ថុផៃសៃង ៗ   នៅ ក្នុង  

ចំណោម  ជនជាតិ ភាគតិច នៅ ភាគឥសាន  

បៃទៃស កម្ពុជា។  កៃៃយ មក ពិចារណ ដោយ 

យក ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ បៃភៃទខ្លះ នៃ វិញ្ញៃណ 

ាំងនោះ  ក្នុង ចំណោម បៃជាជន 

ខ្មៃរ  ដៃល មា្នៃក់ៗ ជឿជាក់ លើ រឿង នោះ  ថា 

ពួក គៃ ចូលរួម  ក្នុង ការ បង្ហៃញ អរូបីមួយ ចំនួន  

ទោះបីក្នុង កមៃិត តិច ជាង ក៏ដោយ។ 

ពៃឹត្តិការណ៍នៃះ ស្ថិត ក្នុង ភាពជាដៃគូ រវាង  មជៃឈមណ្ឌល 

បុប្ផៃណ  និង  សាសា បសាក់  ជាផ្នៃក មួយ នៃ  កម្ម វិធី    

សាធារណៈ របស់ ពិព័រណ៍ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ «Rubber Man» 

ដោយ លោក  ខ្វៃ  សំណង និង សាសា បសាក់  

នៅ ថ្ងៃទី ១២  ខៃកក្កដា ឆ្នៃំ ២០១៤។ 

ទមៃង់ ផៃសៃងៗ នៃការ បង្ហៃញ អរូបី របស់ អាទិទៃព 
នៅ បៃទៃស កម្ពជុា 

បឋកថា

    ថ្ងៃពុធ ទី៩ កក្ដដា - ម៉ៃង៦និង៣០ នាទីល្ងៃច

ភ្ញៀវកិត្តិយស ៖ បណ្ឌិត អាំង ជូលៀន 

Wednesday, July 9th - 6:30pm   

Various forms in the abstract 
representation of the divine in 

Cambodia

When used to conceive the divine 
under an anthropomorphic idol, 
a Khmer can be struck by the ab-
sence of any material representa-
tion among the ethnic peoples 
of the north-east of Cambodia. 
Then, considering attentively 
some types of spirits among the 
Khmer themselves, one realizes 
that, they also participate to 
some kind of abstract repre-
sentation, although in a lesser 
degree.

This event is a partnership between Bophana 

and SA SA BASSAC as a part of the public pro-

gram for the current exhibition Rubber Man 

by Khvay Samnang at SA SA BASSAC through 

July 12, 2014. 

LECTURE

Guest speaker: Dr Ang Chaulean



28 29

បង្ហ ៃញពី   ផ្ន ៃកមួយ    «អ�ៃ ៃផ្ល ៃស់ ប្ដ ូរ  មិន អា ច �ៃ ៀបធៀប 

ប ន ៖ សិលៃបៈសហសម័យ នៅ  ទីកៃ ុង ប ង កក  និង ភ្ន ំពៃញ 

កា រសា្ន ៃក់ នៅ  ជា បន្ត បនា្ទ ៃប់  ពិព័រណ៍  និងកា រ បៃ ជុំ    ដឹក នា ំ 

ដោ យ  លោ ក Roger Nelson និង  Brian Curtin។   

សន្ន ិសីទ នៃះ  បង្ហ ៃញ ពី ចំណ�ច សំខ ន់ ចំនួន 

៤  អំពី សិលៃបៈសហសម័យ នៅ  ទីកៃ ុង ប ងកក  

ទីកៃ ុង  ដ៏លៃបីឈ្ម ៃះ    ថា  ជា  សហគមន៍ គំនិត 

�្ន ៃបៃ ឌិត  បៃ កប ដោ យ ថា មពល ។  សិលៃបករ  

Pinaree Sanpitak, Orawan Arunrak 

និង  Tada Hengsapkul នឹង និយ យ ពី 

បទពិសោ ធន៍ ផ្ទ ៃល់ ខ្ល ួន  ពី អ្វ ី ដៃល លោ ក ប ន 

ធ្វ ើ  នៅ  ពៃល នោ ះ អ្ន ក អភិរកៃស   Gridthiya 

Gaweewong និង  Brian Curtin នឹង 

បង្ហ ៃញ អំពី បរិបទ ដ៏ទូលំទូល យ នៃ ពៃល 

វៃល   និង ភូមិសា ស្ត ៃ ។ សមៃ បសមៃ ួល 

ដោ យ អ្ន ក អភិរកៃស នៅ  ទីកៃ ុង ភ្ន ំពៃញ  Roger 

Nelson។ មា ន ផ្ដ ល់ ជូន ភៃសជ្ជ ៈ!

សិលៃបៈសហសម័យ  នៅ  ទីកៃ ងុ ប ង កក 
សន្ន ិសីទ

    ថ្ង ៃអា ទិតៃយ ទី២៧ កក្ដ  ដា - ម៉ៃង១០ ពៃ ឹក Sunday, July 27th - 10am  

Contemporary Art in Bangkok: 
Some Divergent Views

Presented as part of Rates of Exchange, 

Uncompared: Contemporary Art in Bangkok 

and Phnom Penh, a six-month series of resi-

dencies, exhibitions and gatherings curated 

by Roger Nelson and Brian Curtin. 
This symposium presents four 
perspectives on contemporary 
art in Bangkok, a city renowned 
for its dynamic creative com-
munity. Artists Pinaree Sanpitak, 
Orawan Arunrak and Tada Heng-
sapkul will each speak on their 
own practices, while curators 
Gridthiya Gaweewong and Brian 
Curtin will introduce a wider tem-
poral and geographical context. 
Moderated by Phnom Penh-based 
curator Roger Nelson.Refresh-
ments will be provided. 

Symposium



30 31

សប្ដៃហ៍ ភាពយន្ត ឥណ្ឌៃ 

មហោសៃព

ពៃឹត្តិការណ៍បង្កើត ដោយ   សា្ថៃនទូត 

ឥណ្ឌៃបៃចាំ   នៅ  កម្ពុជា  និង រៀប ចំ ដោយ  

មជៃឈមណ្ឌល បុប្ផៃណ  និង  មជៃឈ មណ្ឌល 

បណ្ដុះបណ្ដៃល ជំនាញ  និង ទទួលការ ថត 

ភាពយន្ត នៅកម្ពុជា  ។ សប្ដៃហ៍ ភាពយន្ត 

ឥណ្ឌៃ នឹង ផ្ដល់ ជូន ភាពយន្ត ល្អ ៗ  ចំនួន

 ១១ រឿង   មក ពី ឥណ្ឌៃ ដូច ជារឿង បៃប   

Bollywood បៃយុទ្ធ   កំប្លៃង 

មនោសញ្ចៃតនា ...

ភាពយន្ត ដើមទំហំ ៣៥ មីលីម៉ៃតៃ   

អកៃសររត់កាត់ ពីកៃៃម នៅ លើ អៃកៃង់ធំ  និង 

Dolby Surround sound។ 

កាល បរិច្ឆៃទ  និង ទីកន្លៃង ៖

ថ្ងៃទី ១៥-២០  ខៃសីហា  ឆ្នៃំ២០១៤ 

នៅ សាលមហោសៃព  ចតុមុខ  ភ្នំពៃញ

ចូលទសៃសនា ដោយសៃរើ !

ថ្ងៃទី ១៥-២០  ខៃសីហា  ឆ្នៃំ២០១៤ August 15th-20th 2014

Indian Cinema Week

FESTIVAL

Hosted by the Indian Embassy in 
Cambodia and organised by the 
Bophana Center and the Cambo-
dia Film Commission, the INDIAN 
CINEMA WEEK will offer 11 great 
films from Indian including Bol-
lywood, action, comedies, drama…

Original 35 mm films with english 
subtitles on the big screen and in 
Dolby Surround sound.

For more information. please 
follow the facebook group of the 
festival.
 
Dates and location :                
August 15th-20th 2014  
Chaktomuk Theater - Phnom Penh

FREE ADMISSIONS
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ទៃសកាល ភាពយន្ដខ្មៃរ លើក ទី ២

ជា យូរ ឆ្នៃំ មក ហើយ ដៃល ខៃសៃ ភាពយន្ដ ខ្មៃរ 

ចាស់ៗ បន បត់ បង់ រូប រាង ពី វិស័យ សិលៃបៈ 

បន្ដិច ម្ដងៗ បញ្ហៃ នៃះ បន ធ្វើ ឲៃយ មនុសៃស 

ជំនាន់ កៃៃយ មិន ដៃល បន ដឹង  និង សា្គៃល់ 

ពី សា្នៃដៃ ការ សម្ដៃង ការ ដឹក នាំ រឿង របស់ 

ផលិតករ និង សិលៃបករ ជំនាន់ មុនៗ ។

ដើមៃបី លើក ស្ទួយ សមិទ្ធករ ភាពយន្ដ ាំង 

នៃះ ទៃសកាល ភាពយន្ដ ខ្មៃរ លើក ទី ២ 

មាន កិត្ដិយស ជៃើសរើស យក ខៃសៃ ភាពយន្ដ 

មាន គុណ ភាព ចំនួន ៨ រឿង ពី គៃប់ សម័យ 

កាល មក បញ្ចៃំង ជូន ទសៃសនា នៅ រោង 

ភាពយន្ដ  ផ្លៃទីនៀម សុីណៃផ្លិច និង 

មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណ ក្នុង តម្លៃ សំបុតៃ ១$ 

សមៃៃប់ ឧបត្ថម្ភ ដល់ កុមារ កំពៃៃនៅ អង្គ ការ 

យល់ ពី កម្ពុជា ។

ព័ត៌ មាន បន្ថៃម សូម ចូល ទៅ កាន់ វៃប សាយ 

ផ្លៃទីនៀម សុីណៃផ្លិច ។

ថ្ងៃទី ២១-២៧ កក្កដា ឆ្នៃំ ២០១៤ From 21 to 27 July 2014

Khmer Movie Marathon

Cambodia is ready to welcome 
a festival whose aim is to revive 
Khmer films produced in the past 
at different periods and which 
are widely unknown to young 
generations.
Platinum Cineplex offers one- 
week program and teams up with 
Bophana center as venues for the 
screenings.
All revenues from ticket sales go 
to charities.
For more updates, please consult 
the website of Platinum Cineplex.
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កាលបរិច្ឆៃទ
ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៥ កក្កដា   

ថ្ងៃ ទី១២ កក្កដា  

ថ្ងៃ ទី១៩ កក្កដា 

ថ្ងៃ ទី២៦ កក្កដា  

ថ្ងៃ្ងទី២ សីហា    

ថ្ងៃទី៩ សីហា  

ថ្ងៃទី១៦ សីហា 

ថ្ងៃទីី២៣ សីហាា

ថ្ងៃទីី៣០ សីហាា 

ឥណ្ឌូចិន

ជមៃកចុងកៃៃយ  

ទំនប់ទប់ទឹកមហាសមុទៃប៉ៃសុីហ្វិច

ឪពុកខ្ញុំ

កៃដាសមិនអាចខ្ចប់ភ្លើង

ពៃះពុទ្ធជាមា្ចៃស់មានមៃតា្ដៃករុណមកលើពួកយើង

សា្វៃមី-ភរិយ នៅក្នុងជាតិមុន

ជំនួយសង្គៃៃះសា្លៃប់រស់

សូមឲៃយមានសំណងល្អដល់អ្នករាល់គ្នៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ទិដ្ឋសូដាច័ន្ទ

ពុំមាន វត្តមាន ភ្ងៀវកិត្តយសចូលរួម

ដោយលោក សុធា អ៊ីណៃស និង លោក លី ប៉ូលៃន

វគ្គសិកៃសាសរសៃរអត្ថបទភាពយន្តជាមួយលោកអៀន មា៉ៃស្ទើ(ចុះឈ្មៃះជាមុន)

សប្ដៃហ៍ ភាពយន្ត ឥណ្ឌៃ

ទៃសកាល ភាពយន្ដខ្មៃរ លើក ទី ២

ពីថ្ងៃ១៥ ដល់ ២០ ខៃសីហា

ពីថ្ងៃ២១ ដល់ ២៧ ខៃសីហា

ក្លិបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី ១២ ខៃ កក្ដដា                 ម៉ៃង ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ កក្ដដា                ម៉ៃង  ២ រសៀល

ខៃ សីហា                  

មហោសៃព

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

DATES
Cine Saturday 
July 5   
July 12  
July 19    
July 26  
August 2    
August 9

August 16

August 23 
August 30

Indochine 
The Last Refuge  
The Sea Wall
My Father 
Paper cannot wrap up embers 
Lord Buddha has Mercy on Us
Couple in a Previous Life 
Fatal Assistance 
Good Luck to You every Day
Tep Sodachan

No Guest Speaker 
By Sothea Ines and Polen Ly

Script Lap hosted by Ian Master (Upon registration only)

Indian  Cinema Week
Khmer Movie Marathon

15 May to 20 August
21 May to 27 August

CineClub 
July 12
July 26  
August  

Festival

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

5pm
5pm
5pm

2pm
2pm     

ទមៃង់ ផៃសៃងៗ នៃការ បង្ហៃញ អរូបី របស់ អាទិទៃព នៅ បៃទៃស កម្ពុជា 

សិលៃបៈសហសម័យ  នៅ ទីកៃុង បង កក 

ថ្ងៃទីី៩ ខៃកក្ដដា

ថ្ងៃទីី២៧ ខៃកក្ដដា

បឋកថា

សន្និសិទ

Various forms in the abstract representation....

Contemporary Art in Bangkok: Some Divergent Views

July 9

July 27

Lecture

Symposium
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