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CINE SATURDAY

កា្តៃមសក  The Shedding Crab  

   ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី៦កញ្ញៃ ម៉ៃង ៥ល្ងៃច    Saturday, September 6 – 5pm

ផលិតដោយមណ្ឌលពត៌មានសៃ្តី 

កម្ពុជា(WMC) ២១នាទី ឆ្នៃំ២០០៦  

ភាសាខ្មៃរ

Produced by Women Media’s 
Center of Cambodia (WMC),21 mn, 
2006, Khmer version

ភាពយន្ត នៃះ  រៀប រាប់ ពី ជីវិត ក្មៃងសៃី មា្នៃក់  

ដៃល រស់នៅក្នុង ទីកៃុងភ្នំពៃញ ។  សិទ្ធីមាន  

វាសនា មិន ដូច  ក្មៃង សៃី ដទៃទៀត ទៃ។ ឪពុក 

មា្ដៃយ នាង  មិន រវល់ នឹង នាង ឡើយ ទោះបី ជា 

នាង តៃូវ  គៃចាប់  រំលោភក៏ដោយ ។  ដោយសារ 

ការ ខ្វះភាពកក់ក្ដៃពីកៃុមគៃួសសារ នាង ក៏ 

សមៃៃច ចិត្ត ចាកចៃញស្វៃង រក ជីវិតថ្មី ដោយ 

មាន ជំនួយ ពី មិត្តភក្ដិ មា្នៃក់ ។ 

តើ នាង អាចជមៃុះ សមៃបក ចាស់  ពោរពៃញ 

ដោយភាពជូរចត់នៃះចៃញ   ដូច កា្ដៃម

ដៃល  សកបាន ដៃរឬ ទៃ?

This is the painful story of a girl 
growing up in a slum of Phnom 
Penh. Sithy falls victim of rape by 
a man in her neighbourhood, yet, 
she cannot count on her parents 
for help. The not so supportive 
family environment fills her with 
the courage to move out and 
search for a new beginning in her 
life, with the help of a friend. Will 
she make it to change her life 
like a crab molting and leaving its 
shell?

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
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ទៃដ ច់ ខៃសៃ Tror  Dach Kse 
(Violon Without 
its Strings)ផលិតដោយមណ្ឌលពត៌មានសៃ្តី 

កម្ពុជា(WMC) ៣៩នាទី ឆ្នៃំ២០១០  

ភាសាខ្មៃរ

Produced by Women Media’s 
Center of Cambodia (WMC), 39 mn, 
2010, Khmer version

បនា្ទៃប់ ពីតៃវូ    ឪពុក  ចុងចាប់រំលោភ សុភិមដៃល 

ជា សិសៃស វិទៃយាល័យ មា្នៃក់  ក៏ សមៃៃច ចិត្ត  ោះ 

បង់ ចោល ការ សិកៃសា  នាង មិន ចង់ ជួប អ្នកដទៃ 

ពៃៃះ ខ្លៃច គៃដឹង  រឿង នៃះ។  បុ៉ន្តៃមិន យូរ 

បុ៉នា្មៃន នាង ក៏ មាន ផ្ទៃពោះ អាថ៌កំបំាង របស់ 

នាងក៏ តៃវូ បានទមា្លៃយ…

Sophim went still to  school when 
the new husband of her mother 
raped her. The pain has become 
too much to bear alone, especially 
with the indiscrete eyes of the 
strangers who want to know. One 
day, she decides to drop school 
and move on. Yet, she cannot 
keep safe her secret as she is 
expecting… 
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Where is the Horizon?

   Saturday, September 13– 5pm                        

Directed by Vanna Hem, 14mn, 
2014, Khmer version  
with English subtitles

It’s a sad reality : Every year, a 
big number of Cambodian men 
illegally move to Thailand for 
work. Brokers charge them a high 
fee to help them doing so and 
promise the land of opportuni-
ties. Instead, they discover a 
very ugly situation in which they 
are trapped: no wages paid, no 
recreation, sexual assault, drugs, 
tortures… That’s the face of 
modern slavery.

តើ ជើង មៃឃនៅឯណា   ?

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៥ល្ងៃច   

ដឹកនំាដោយហៃម  វណា្ណៃ  ១៤នាទី 

ឆ្នៃ២ំ០១៤  ភាសាខ្មៃរ អកៃសរ រត់ ពីកៃៃម 

ជាភាសា អង់គ្លៃស

ជារៀងរាល់ឆ្នៃំ   បុរសកម្ពុជា រាប់ រយ នាក់ 

តៃូវ គៃជួញ ដូរ ឲៃយទៅ ធ្វើ ការ នៃសាទនៅ 

បៃទៃស ថៃ។ អ្នកនៃសាទ ទាំង នោះតៃូវ បាន 

គៃ ោក បៃៃស់ ទៅ ធ្វើ ការ លើ ទូក នៃសាទ 

ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ដូច ទាសករ  គ្មៃន  ពៃល 

ឈប់សមៃៃក  គ្មៃន បៃៃក់ ខៃ រំលោភបំពាន 

ផ្លូវភៃទ  ការបង្ខំ ឲៃយ បៃើបៃៃស់ គៃឿង ញៀន 

ការធ្វើ  ទារុណកម្ម… អ្នក ខ្លះ បាន បាត់ បង់ ជីវិត 

នៅ ទី នោះទៀតផង។

Enslaved

Based on interviews with victims, 
this documentary is a powerful 
testimony of human trafficking in 
Cambodia. 

Directed by MTV Exit, 27mn, 2011, 
Khmer version  
with English subtitles

ខ្ញុបំមៃើ
ផលិតដោយ MTV EXIT 

២៧នាទី ឆ្នៃ២ំ០១១  ភាសាខ្មៃរ 

អកៃសររត់ពីកៃៃមភាសាអង់គ្លៃស

តាមរយៈ បទសមា្ភៃសន៍ ជាមួយ ជនរងគៃៃះ 

ផ្ទៃល់  ភាពយន្ត ឯកសារ នៃះ ផ្ដល់ នូវ សក្ខីកម្ម 

យ៉ៃង ជាក់ លក់ ពី ការ ជួញដូរ មនុសៃស  នៅ 

បៃទៃស កម្ពុជា ។ .
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ជីវិត របស់ ពៃះសងៃឃ នៅតាម 
វត្ត អារាម

ជីវិត ពៃះ សងៃឃ ក្នុង វត្ត អារាម  

The Life of Monk 
in Pagoda 

A Typically Life 
of a Cambodian 
Buddhist Monk

ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២០កញ្ញៃម៉ៃង ៥ល្ងៃច       Saturday, September 20 – 5pm                       

ផលិត ដោយ  បា៉ៃតៃ ហ្គៃម៉ុងត៍ (Pathé 

Gaumont) ៧ នាទី  ឆ្នៃំ ១៩២៩ 

គ្មៃនសំឡៃង 

ផលិត ដោយ  ដៃបាតឺម៉ង់ បៃពន្ធ័ ផៃសព្វ ផៃសាយ  

និង សារគមនាគមន៍ (DMC) ៣ នាទី 

ឆ្នៃំ ២០០៧ ភាសា ខ្មៃរ និង មាន អកៃសរ រត់ 

កាត់ ពី កៃៃម ជា ភាសា អង់ គ្លៃស

Produced by Pathé Gaumont, 7 mn 
1929, silent

Produced by Departement of 
Media and Communication (DMC),
3 mn, 2007, Khmer version  
with English subtitles

បទយកការណ៍នៃះឆ្លុះបញ្ចៃំងពីជីវិតរស់នៅ

របស់ពៃះសងៃឃនិងបព្វជិតជាចៃើននៅក្នុងវត្ត 

កាល ពី សម័យ អាណា ពៃយាបាល បារាំង ។

បទសមា្ភៃសន៍ ជាមួយ ពៃះសងៃឃ   អំពី 

សកម្ម ភាព ដៃល ជា កិច្ច បៃតិបត្តិ  

និង ពៃះ ធម៌ វិន័យ របស់ ពៃះ សងៃឃ  ជា បៃចាំ  

នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន  ។

This report follows the light 
of monks and priests living in 
pagodas in the time of French 
protectorate: ritual bathing, meal 
prayers and the transcription of 
sacred texts.

This document follows the 
daily life of Buddhist monks in 
Cambodia from learning Buddhist 
Dharma and disciplines to history 
of Buddhism .
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សាស្តៃៃស្លឹករឹត The Manuscript 
on the Leaves 
of Latania Tree ផលិតដោយនាយក ដ្ឋៃន សិលៃបៈភាពយន្ត 

និង ផៃសព្វផៃសាយ វបៃបធម៌  ១៧នាទី ឆ្នៃំ២០០១  

ភាសាខ្មៃរ  
Produced by Department of Cin-
ema and Diffusion (DDC), 17mn, 
2001, Khmer version  

Latania-leaves manuscripts,  
made of Latania’s leaves, are 
originally  from India. The 
Latania-leaves manuscripts can 
last for a long time, and 
constitute an indispensable part 
of the country’s. 

សាសៃ្តា ស្លឹករឹតមានបៃភពចៃញមកពី

បៃទៃសឥណា្ឌៃ

ដោយផលិតចៃញពីស្លឹកដើមទៃៃំង។ 

សា សៃ្តា ស្លឹករឹត ជាគម្ពីរមួយដៃល

អាចរកៃសាទុកបានយូរឆ្នៃំ

និងចូលរួមចំណៃករកៃសាការចងចាំរបស់ 

បៃទៃស ផងដៃរ ។
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Khmer Rouge Cadres 
Help the Collective 
Work

Mysteries    in the 
Archives : 1978, 
Discovered Images 
of the Khmer Rouge

  Saturday, September 27– 5pm 

Department of Cinema and 
Cultural Diffusion , 15mn, silent

Directed by Pierre Catalan  
and Serge Viallet , 26mn, 2010,  
English version 

In this Khmers Rouge movie, 
junior civil servants are partici-
pating in various collective works, 
from joinery to repairing of the 
roads and buildings.

After the fall of Lon Nol, there are 
no cinemas…but the Khmer Rouge 
shoot propagandist films to extol 
the merit of their regime. But to 
which public apply these “produc-
tions”? And who produced these?

ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២៧ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

កមា្មៃភិបាល ខ្មៃរ កៃហម ចូលរួម 
ជួយ ក្នងុ ការងារ សមូហភាព

អាថ៌កំបំាង បណ្ណសសារ  ឆ្នៃំ 
១៩៧៨: ការសិកៃសា ពីរូបភាព 
ថត ដោយ ខ្មៃរកៃហម

ដក សៃង់ ចៃញ ពី កមៃង ឯកសារ របស់  

នាយក ដ្ឋៃន សិលៃបៈ ភាព យន្ត   ១៥ នាទី គ្មៃន 

សំឡៃង 

ដឹកនាំដោយ  Pierre Catalan  និង 

Serge Viallet  ២៦នាទី  ឆ្នៃំ ២០១០ 

ភាសាអង់គ្លៃស

នៅក្នុងឯកសារខៃ្មរកៃហមមួយនៃះ គៃ

ឃើញកមា្មៃភិបាលខៃ្មរកៃហមចូលរួមក្នុង

ការងារសមូហភាពនានា៖ ការងារនៅ

រោងជាងឈើ  ការដ្ឋៃនធ្វើផ្លូវថ្នល់ 

និងសំណង់អគរ។

ក្នុង របប ខ្មៃរកៃហម  រោង ភាពយន្ត តៃូវ 

បាន បិទ   តៃខ្មៃរ កៃហម បៃរ ជា ផលិត 

ខៃសៃភាពយន្ត។ តើ គៃ ផលិតភាពយន្ត

 ទាំង នៃះ  ដើមៃបី អ្នក ណា? ផលិត ដើមៃបី អ្វី?
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The Enchanted 
Bamboo

Saturday, October 4 - 5pm

Directed by Peter Livermore,  
52 min, 2011. English version.

Bamboo is a sacred tree for Malay, 
in the origin, people who reside in 
Javi, Thailand. According to their 
traditions, people use this tree to 
make water holy. Out of belief in 
its magic power, they put pieces 
of bamboo in their mouth to make 
a smooth voice, or on other 
occasions, they try hard to 
persuade the spirits to be on 
their side and bless them. 

ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី៤  តុល ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

ឫសៃសីបៃសិទ្ធិ

ដឹកនាំ ដោយ  PETER LIVERMORE 

៥២នាទី ២០១១ ភាសា អង់គ្លៃស 

ឫសៃសី ជាដើម ឈើ សកា្កៃរៈ សមៃៃប់ បៃជា ជន 

ដើម មា៉ៃ លៃ ដៃល រស់ នៅ កោះ ជា្វៃនៃ  បៃ  ទៃស   

ថៃ  ។ ដើម ឫសៃសី នៃះ មិន តៃឹម ជា ដើម ឈើ 

បៃសិទ្ធិប៉ុណ្ណៃះ ទៃ តៃ គៃអាច យក វា ទៅបៃើ  

បង្កើត  ជា ទឹក   វៃទមន្ត  សមៃៃប់ ផ្តល់ ពរ ជ័យ  

ដល់ អ្នកសៃុក ទៀតផង។ គៃ យក  ចំណិត  

ឫសៃសី  ទៅដ  ក់ ក្នុង បៃហង ធ្មៃញ ដើមៃបី ឲៃយ 

សំឡៃង  ពិរោះ    និង អាច បញ្ចុះ បញ្ចូល ពៃលឹង 

វិញ្ញៃណ និង ទៃពអារកៃស  ទាំង ឡាយ ដើមៃបី 

សុំ សៃចក្ដីសុខ។ 
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Breaking The Wall

      Saturday, October 11 - 5pm  

Directed by Chhun Phanorinn, 
46 min, 2014. Khmer version 
with English subtitles

BreakingThe Wall is a short edu-
cational film about gender issues 
among Khmer and indigenous 
communities in northeastern 
Cambodia in which a Non
Governmental Organization (NGO) 
strives to reach out to communi-
ties, improving gender equality 
by inspiring changes in their 
behavior. 

   ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១១ តុល ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

ទមា្លៃយជញ្ជៃងំ

  ដឹកនាំដោយ ឈុន ផណូរិន 

៤៦នាទី  ២០១៤ ភាសាខ្មៃរ និងមាន 

អកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ខៃសៃ ភា ព យ ន្ត អ ប់ រំអំពី  យៃនឌ័រនៅក្នុង

សហគមន៍ខ្មៃរ និង ជនជាតិ ដើម ភាគតិច 

នៅ ភូមិភាគ ឦសាន បៃទៃស កម្ពុជា។  

រឿង"ការទមា្លៃយជញ្ជៃំង"   បងា្ហៃញ អំពីគៃួសសារ 

ពីរដៃល មាន ទសៃសនៈ ខុស គ្នៃ ដច់សៃឡះ 

ទៅលើ យៃនឌ័រ ៖ គៃួសសា រទីមួ យបៃកាន់

យកគំនិតបៃបបុរាណចំពោះតួនាទីរបស់ ស្តៃី 

ឯគៃួសសារ មួយ ទៀត យល់ ចៃបាស់ ពី  យៃនឌ័រ ។
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Twilight

      Saturday, October 18 - 5pm

Directed by H.M Former King 
Norodom Sihanouk, 69 min, 1968. 
Khmer version 
with English subtitles

Through this famous film, 
spectators can get a virtual guide 
in the capital city of Cambodia, 
and admire the architecture of 
the buildings, such as the 
Chamkarmon Palace, the 
Independance Monument, the 
Chaktomuk Theater, the Preah 
Suramarith National Theater, and 
the Olympic Stadium. 
Against that backdrop,  a love 
story is developed between the 
Cambodian Prince (interpreted by 
His Majesty Norodom Sihanouk) 
and the Indian Princess 
(interpreted by Her Majesty 
Norodom Monineath) on her of-
ficial visit to the country for the 
Cambodian Independance Day.

   ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៨ តុល ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

សន្ធបិៃកាស
ដឹកនាំដោយសម្ដៃចពៃះនរោត្តម សីហនុ 

៦៩នាទី ១៩៦៨ ភាសាខ្មៃរ និង មាន អកៃសរ 

អង់គ្លៃស  ពីកៃៃម

តាមរយៈខៃសៃភាពយន្តនៃះ លោក អ្នក 

នឹង បាន ទសៃសនារូបភាព ដ៏សៃស់ សា្អៃត  

នៃ សំណង់សា្ថៃបតៃយកម្ម លៃបីៗ របស់ 

រាជធានីភ្នំពៃញ ដូចជា រិមាន ចំការមន 

វិមានឯករាជៃយ សាលមហសៃពចតុមុខ   

សាល មហសៃព  ពៃះសុរាមៃិត 

ពហុកីឡាដ្ឋៃនជាតិអូឡាំពិក...។

ខៃសៃ ភាពយន្ត នៃះ និយយ ពី រឿង ស្នៃា រវាង 

ពៃះអង្គមា្ចៃស់ខ្មៃរ មួយ អង្គ (សម្ដៃង ដោយ 

សម្ដៃច ពៃះ នរោត្តម សីហនុ) និង ពៃះអង្គ 

មា្ចៃស់ កៃសតៃីឥណា្ឌៃ (សម្ដៃងដោយ សម្ដៃច 

ពៃះរាជអគ្គមហៃសី នរោត្តម មុនីនាថ) 

ដៃល យង មកបៃទៃសកម្ពុជា ដើមៃបី 

គោរពខួប ថ្ងៃបុណៃយឯករាជៃយជាតិ។
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 Prachea Komar

Saturday, October 25 - 5pm

Directed by the H.M King Norodom 
Shihanouk, 62 mn, Khmer Version 
with French subtitles

A young King, named Prachea 
Komar, is crowned in a small 
kingdom. He is just and humble.  
His aunt abuses his power and 
she attempts to kill him by using 
magic potion and claiming the 
throne for her husband. Once 
popular the King, the people and 
the Royal army revolt and bring 
him back to the throne.

   ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៥ តុល ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

ពៃះបៃជាកុមារ
ដឹកនាំដោយសម្តៃចពៃះនរោត្តម 

សីហនុ ៦២ នាទី ១៩៦៦ ភាសាខ្មៃរ 

និងមានអកៃសរបារាំងរត់ពីកៃៃម

ខៃសៃភាពយន្ត នៃះ សម្ដៃង ដោយ ពៃះករុណា 

ពៃះបាទ សម្ដៃច ពៃះបរមនាថ សីហមុនី  

កាល ពី ពៃះអង្គ នៅ ជា ពៃះរាជកុមារ។ 

ពៃះបៃជាកុមារជាស្តៃចវ័យក្មៃង ដៃល 

គៃប់ គៃង នៅរាជា ណាចកៃ តូច មួយ។  

ពៃះអង្គជាកៃសតៃដ៏តៃឹមតៃូវ និងយុត្តិធម៌។ 

ពៃះអង្គ តៃូវ មា្ដៃយ មីង បង្កើត ពៃយាយម ធ្វើ គត់  

ដោយបៃើ ទឹក  វៃទមន្ត ដើមៃបីលើក សា្វៃមីខ្លួន 

ឯងឡើងគៃងរាជៃយជំនួស ។ ប៉ុន្តៃ ដោយ 

សារ អំណាច នៃ ការ គោរព សៃឡាញ់ របស់ 

បៃជារាស្តៃ ចំពោះ ពៃះអង្គ រាស្តៃនិ ង

ទាាន វាំង ទាំង អស់  នាំគ្នៃ បះោរបៃឆំង 

នឹង មា្ដៃយមីង ពៃះអង្គ  និង លើក រាជបល្ល័ង្ក 

ថា្វៃយពៃះបៃជាកុមារវិញ។ 
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ក្លិបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោកនិង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

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.

  Sauturday, September 13 - 2pm

ភ្ញៀវ កិត្តិយស សម្ធិករភាពយន្ត  ខ្មៃរ វ័យ ក្មៃង 

ការ ចាក់ បញ្ចៃំង ខៃសៃ ភាព យន្ត ខ្លី ចំនួន  ៦រឿង 
របស់ សមិទ្ធិករភាពយន្ត  ខ្មៃរ វ័យ ក្មៃង ដៃល តៃូវ 
បាន ផលិត ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ Filmcamp Trip 

Short Films 2014  រៀប ចំ ឡើង ដោយ 
កៃុម   កុនខ្មៃរកូនខ្មៃរ។ 
កិច្ចពិភាកៃសា ជា ភាសា ខ្មៃរ និងអង់គ្លៃស
ជាមួយផលិត ករ ភាពយន្ត វ័យ ក្មៃង 

Guests: Young Cambodian 
filmmakers.

Screening of 6 short films 
produced in the context of the 
Filmcamp Trip Short Films 2014 
by Kon Khmer Koun Khmer. 
The screenings will be in original 
version with English subtitles.
Followed by debate with the 
young filmmakers in both English 
and Khmer.

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ កញ្ញៃ ម៉ៃង ២ រសៀល
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ភ្ញៀវ កិត្តិយស លោក  ជៀប សុវិជា្ជ នាយក 
បៃតិបត្តិ មជៃឈមណ្ឌល បណ្ដុះ បណា្ដៃល 
ជំនាញ និង ទទួល ការ ថត ភាពយន្ត នៅ កម្ពុជា 
(CFC)

ការ ចាក់ បញ្ចៃំង ភាពយន្ត «ដូច តៃ ខុស គ្នៃ» 
(២០០៩) របស់  លោក  Detlev Duck

កិច្ច ពិភាកៃសា ជា ភាសា ខ្មៃរ  ជាមួយ លោក 
ជៀប  សុវិជា្ជៃ

ជា រឿង រា៉ៃវ ស្នៃា  ពិតរបស់   បៃន ជឺមីន និង  
សៃី កៃវ ។ ជា  រឿង នឹក សា្មៃន មិន ដល់  និង 
ភាព មិនចៃបាស់ លស់ របស់ សៃី កៃវ  ជា នារី ខ្មៃរ   
អាយុ ២១ ឆ្នៃំ  ធ្វើ ការ ជា សៃី រង្គ សាល ក្នុង 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ  និង  បៃន  ជានិសៃសិត វ័យ ក្មៃង 
ដៃល ធ្វើ ដំណើរ  កនៃសាន្ត ក្នុង  បៃទៃសកម្ពុជា  
នៅ ពៃល  វិសៃសមកាល រដូវ ក្តៃ មុន ពៃល បញ្ចប់ 
ការ សិកៃសា ។ នៅ ពៃល តៃឡប់ ទៅ បៃទៃស 
ខ្លួន វិញ បៃន  បាន ដឹង ថា  សៃី កៃវ  មាន ជំងឺ  
គៃ ក៏ស្ម័គៃ ទទួលខុស តៃូវ ក្នុង ការ មើល 
ថៃ នាង  ។ អ្វី ដៃល បៃន បាន ជួប បៃទះ គឺ 
កន្លៃង ដៃល មិន មៃន អ្នក គៃប់គ្នៃ  ដោះ សៃៃយ 
បញ្ហៃ ដូច គ្នៃ និង ការ លើក ទឹកចិត្ត  ដៃល មិន 
តៃង តៃ សោ្មៃះ  ។

Guest: Cheap Sovichea, Executive 
director of the Cambodia Film 
Commission.

Screening of the film  Same Same 
but Different, directed by Detlev 
Duck in 2009. English version .

The film is based on the true story 
of the unexpected yet precarious 
love story of Sreykeo, a young girl 
working at a bar in Phnom Penh, 
with Ben, a young fresh gra-
duate from Germany on vacations 
in Cambodia. When summer is 
over and Ben returns home, they 
promise to stay in contact. When 
Sreykeo get sick, Ben steps in to 
help… 

Screening will be Followed by chat 
in Khmer on the foreign films 
produced in Cambodia.

  Saturday, September 27 - 2pm                 ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ កញ្ញៃ ម៉ៃង ២រសៀល



28 29

 Saturday, October 11  - 2pm

Bophana Center is happy to 
screen The Edge Of Heaven  
(122 min, 2007) directed by Fatih 
Akin. In English version.
Fatih Akin is a German-Turkish 
filmmaker from Hamburg. Or 
rather, he is a German filmmaker 
with a Turkish name and Turkish 
parents. 

The Edge of Heaven won Akin the 
award for best screenplay at 
the 2007 Cannes Film Festival.  A 
Turkish man who travels to Istan-
bul to trace back the family of his 
Father’s ex-girlfriend.   
This Cine Club screening  
is a recommendation  
by Bophana President Rithy Panh 
to discuss cross-cultural 
dilemmas and moral burdens of 
Fatih Akin’s The Edge of Heaven.  

មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណាមានក្តីសោមនសៃស
រីករាយបញ្ចៃំងភាពយន្តរឿង 
មាត់ជៃៃះនៃឋានសួគ៌ (2007) 
ដឹកនាំដោយ លោក Fatih Akin ១២២នាទី 
និយយជាភាសាអង់គ្លៃស។
Fatih Akin ជាផលិតករភាពយន្តអាឡឺម៉ង ់ 
និងតួគី មកពីទីកៃុង ាមបើហ្គ
( Hamburg)។  យៃីងអាចថាគត់ជា
ផលិតករភាពយន្តអាឡឺម៉ង់ តៃឈ្មៃះដូច
តួគីហៃីយមាន ឪ ពុក មា្តៃយ របស់ គត់ ជា ជន 
ជាតិតួគី។
«មាត់ជៃៃះនៃឋានសួគ៌»គឺ ជាខៃសៃភាពយន្ត 
តួគី-អាល្លឺម៉ង់ ដៃលបានទទួលពានរងា្វៃន់  
the Prix du scénario ក្នុងមហសៃព  

ភាពយន្តទីកៃុងកាន។ ខៃសៃភាពយន្តនៃះ
និយយអំពីបុរសតួគីមា្នៃក់ធ្វើដំណើរទៅ
ទីកៃុងអ៊ីសា្តៃបុល ដើមៃបីស្វៃងរកកូនសៃី
របស់  អតីតមិត្តសៃីឪពុក គត់។ 
ខៃសៃភាពយន្ត នៃះ តៃូវ បាន បញ្ចៃំងតាម
រយៈ ការ ណៃនាំពី លោក បា៉ៃន់ រិទ្ធី
សា្ថៃបនិកនៃមជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា។

         ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១១ តុល ម៉ៃង ២រសៀល
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 Saturday October 25 - 2pm

Guest: Cédric Eloy from the
Cambodia Film Commission.

The Bophana Center is happy to 
screen the Lost In La Mancha by 
Keith Fulton and Louis Pepe, 
(93 min, 2002). In English version.

Lost in La Mancha is credited 
among the first “un-making of” 
documentary that offers unique, 
in-depth look at the harsher 
realities of a filmmaking. In a 
genre that exists to hype films 
before their release, Lost in La 
Mancha presents an unexpected 
twist: it is the story of a film that 
does not exist.

In the aftermath, chat with 
the speaker will be followed in 
English.

វាគ្មិន: លោក Cédric   Eloy បៃធានគមៃៃង  
នៃ មជៃឈម ណ្ឌល បណ្ដុះ បណា្ដៃល ជំនាញ 
និងទទួល ការ ថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា 
(CFC)។

បញ្ចៃំងរឿង: Lost in La Mancha 

(២០០២)  របស់ លោក Keith Fulton 
និងលោក Louis Pepe ៩៣ នាទី  
ភាសាអង់គ្លៃស

Lost in La Mancha ជាសាច់រឿងកៃៃយ
ឆកដៃលមិនធម្មតាមួយ  បងា្ហៃញ នូវ ទិដ្ឋ ភាព  
សុីជមៃៃ និងការពិតជាក់ស្តៃងដ៏លំបាក
នៃការថតខៃសៃភាពយន្ត។
ភាគចៃើននៃសាច់រឿង បៃប នៃះ គឺ
ដើមៃបីផៃសព្វផៃសាយខៃសៃភាពយន្តមុនពៃល
ចាក់បញ្ចៃំងតៃប៉ុណ្ណៃះ ប៉ុន្តៃ Lost in 

La Mancha មានភាពខុសប្លៃកពីគៃ 
ពៃៃះវាជាសាច់រឿងកៃៃយឆករបស់ 
ខៃសៃភាព យន្ត ដៃលមិនធា្លៃប់បានចាក់
បញ្ចៃំងឡើយ។
ការ ពិភាកៃសា ជា មួយ វា គ្មិនជា 
ភាសាអង់គ្លៃស។

     ថ្ងៃសៅរ៍  ទី២៥ ខៃតុល ម៉ៃង ២រសៀល
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ពិព័រណ៍នៃះរៀប ចំឡើង ដោយវិទៃយាសា្ថៃន 

បារាំង នៅ កម្ពុជា  ក្នុង ភាព ជា ដៃគូ ជាមួយ

 កៃសួ ង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ សិលៃបៈ  

មជៃឈមណ្ឌល បៃតិកភណ្ឌ និង ដោយ មាន ការ  

ចូលរួម ផង ដៃរ ពី មជៃឈមណ្ឌល បុបា្ផៃណា។

វិទៃយាសា្ថៃន  បារាំង នឹងរៀបចំ ពៃឹត្តិការណ៍  

ទាក់ទង នឹង ការ វិវត្តន៍ នៃ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ 

សមៃៃប់ សាធារណជន  ចូលរួម ទសៃសនា 

ដោយ សៃរី។ 

សន្និសីទអំពីសម័យ សង្គម រាស្តៃនិយម និង 

សំណង់ សា្ថៃបតៃយកម្ម នា សម័យ នោះ  

 នៅ វិទៃយាសា្ថៃន បារាំង នៅ កម្ពុជា។

មានពៃល  មួយ នោះ... ទីកៃុង ភ្នំពៃញ
ពិព័រណ៍

បើកសម្ពៃធន៍ នៅ ថ្ងៃទី ៣០ ខៃ កញ្ញៃ  ឆ្នៃំ 
២០១៤ នៅ វិទៃយាសា្ថៃន បារំាង 

Once Upon a Time... 
The City of Phnom Penh

The exhibition is organized by the 
Institut francais of Cambodia in 
partnership with the Ministry of 
Culture and Fine Arts and
Heritage Centre and with the 
participation of Bophana Center 
which provided films about the 
capital to support a series of 
events dedicated to the urban 
development of Phnom Penh. 

EXHIBITION

     September 30 - November 9

Venue: 
Institut francais of Cambodia
Opening September 30

Tuesday, October 7 - 6:30pm

Conference on the Sangkum and 
the architectural achievements 
that marked the period at the 
Institut francais of Cambodia
218 Street 184
Tel : 023 213 124/125

ចាប់ពី ថ្ងៃទី៣០ ខៃកញ្ញៃ ដល់ថ្ងៃទី ៩  ខៃវិច្ឆិកា   

 ថ្ងៃអងា្គៃរទី ៧ ខៃតុល  - ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច 
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   ក្នុង សា្នៃដៃ សៀវ ភៅ ចុង កៃៃយ របស់ លោក     

ហៃសង់-ហ្វៃង់ស័រ  ប៊ូវៃ  បាន កត់ សមា្គៃល់    ថា   

អូម៉ូសាពៃយាងគ្មៃន ដំណើរ ផ្លៃស់ ប្ដូរ ទៃ  ប៉ុន្តៃ 

អំបូរនៃះ    កំពុង បៃឈម មុខ នឹងការវិវត្តន៍   មិន 

ធា្លៃប់ មាន    ក្នុង រយៈ ពៃល   ២០០ពាន់  ឆ្នៃំ នៃការ 

កកើត របស់ មនុសៃស ។  

 វា ជា រឿង គួរ ឲៃយ អសា្ចៃរៃយ វៃជ្ជសសាស្តៃ  

នៅ ពៃល អនាគតផ្ដល់ នូវ «ក្ដី សងៃឃឹម នៃ 

ភាពអមតៈ» ។ សព្វថ្ងៃ ការ បង្កើត  មៃជីវិត 

ឈ្មៃលនៅ ក្នុង មន្ទីរពិសោធន៍គឺ អាច ធ្វើ 

ទៅ បាន   រីឯ  សៃបូន សិបៃបនិម្មិត វិញ ក៏ លៃច ជា 

រូបរាងលឹម ៗ ហើយដៃរ   ដៃល ជា ការ  បើក 

ផ្លូវ ឱៃយ មាន ការកាត់ ផ្ដៃច់ ចៃញ ពីគ្នៃ ទាំង សៃុង   

រវាង ការ រួមភៃទ  និង ការ បង្ក កំណើត ។ ការ 

វិវត្តន៍ របស់ មនុសៃស តាម បៃប ធម្មជាតិ ឬក៏ ការ 

វិវត្តន៍ របស់ មនុសៃស តាមបៃប បច្ចៃកវិទៃយា ៖ តើ 

មួយណាឈ្នះ?  

បាឋកថា ជាភាសារបារាំង 

តើទៅ អនាគត មនុសៃស យើង នឹង ដូច អ្វ ី?
បាឋកថា

Homo Sapiens, Quo Vadis?

In his latest book Mutants. À quoi 
ressemblerons-nous demain?, 
Jean-Francois Bouvet notes that 
the human species is facing an 
unprecedented evolution in the 
recorded 200,000 years of 
existence. He then lists some 
trends to be linked with our 
lifestyle choices : Obesity in the 
West’s populations ; early-coming 
puberty in girls ; the dramatic 
weaking in the concentration of 
sperm over the past half-century. 
The human being is clearly 
changing, and at a pace unrelated 
with the Darwinian evolution. What 
are the causes for that ? Bouvet 
looks into the promises of the
medicine and asks himself between
Homo or Homo perturbatus 
technologicus, who will prevail?
Lecture in French. 

LECTURE 

Tuesday, September 16, 6pmថ្ងៃអងា្គៃរ ទី ១៦ ខៃ កញ្ញៃ  - ម៉ៃង ៦ល្ងៃច 
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នៅ ក្នុង ឱកាស នៃ ទិវា បៃតិកភណ្ឌ 

សោតទសៃសន៍ពិភពលោករបស់អង្គការ

យូេណស្កូ មជៃឈមណ្ឌល បុបា្ផៃណា  មាន 

សៃចក្ដី សោមនសៃស រៀបចំពៃឹត្តិការណ៍ មួយ 

ជុំវិញ  បណ្ណសសាររឿង រាមកៃរ្តិ៍។ 

ទាក់ ទង នឹង  បៃធាន បទ ដៃល បានលើក ឡើង

  ដោយ អង្គការយូណៃស្កូសមៃៃប់ ឆ្នៃំ ២០១៤ 

« បណ្ណសសារស្ថិ ត ក្នុង គៃៃះ ថា្នៃក់ »

ពៃឹត្តិការណ៍នៃះ គឺ ផ្ដៃត សំខន់ ទៅ លើ  

បណ្ណសសារ រឿង រាម កៃរ្តិ៍ ដៃល និទាន  ដោយ 

តាគៃុឌ  ដៃល ជាផ្នៃក មួយ នៃ បៃតិកភណ្ឌ 

សោតទសៃសន៍ ខ្មៃរ  និង តៃូវ  បាន បញ្ចូល ទៅ 

ក្នុង បញ្ជសី   ការ ចង ចាំ របស់ ពិភព លោក  របស់  

អង្គការ យូណៃស្កូក្នុង ឆ្នៃំ ២០១៤នៃះ។   

ពៃឹត្តិការណ៍នៃះ ធ្វើ ឡើង  ជា ដៃគូជាមួយ 

ការិយល័យ អង្គការ យូណៃស្កូ នៅកម្ពុជា។ 

ទិវា បៃតិកភណ្ឌ សោតទសៃសន៍ពិភពលោក  

ពៃឹត្តិការណ៍

 

បណ្ណសសារ ស្ថតិ ក្នងុ គៃៃះថា្នៃក់ ៖  ការ និទាន 
រឿង រាមកៃរ្តិ៍ 

World Day
for Audiovisual Heritage

On the occasion of the World Day 
for the Audiovisual Heritage,
Bophana Center is pleased to 
organize the event Reamker 
Storytelling.

Following the annual theme set 
for 2014 “Archives at Risk”, the 
event will focus on the  archives 
of Reamker by Ta Krut, part of the 
Cambodian audiovisual heritage
 and included in UNESCO’s list 
Memory of the World in 2014.

In partnership with the office of 
UNESCO in  Cambodia.

SPECIAL EVENT

Friday, October 24

Archives at Risk: Reamker 
Storytelling

 ថ្ងៃសុកៃ   ទី ២៤ ខៃ តុល  
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កាលបរិច្ឆៃទ
ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី០៦ កញ្ញៃ    

ថ្ងៃ ទ១ី៣ កញ្ញៃ  

ថ្ងៃ ទី២០ កញ្ញៃ  

ថ្ងៃ ទី២៧ កញ្ញៃ   

ថ្ងៃ្ងទ៤ី តុល     

ថ្ងៃទី១១ តុល   

ថ្ងៃទី១៨ តុល  

ថ្ងៃទីី២៥ តុល 

កា្តៃមសក &  ទៃដ ច់ ខៃសៃ

តើ ជើង មៃឃនៅឯណា  ?& ខ្ញុំបមៃើ 

ជីវិត របស់ ពៃះសងៃឃ...& សាស្តៃៃស្លឹករឹត

កមា្មៃភិបាល ខ្មៃរ កៃហម...& អាថ៌កំបាំង បណ្ណសសារ  ...

ឫសៃសីបៃសិទ្ធិ

ទមា្លៃយជញ្ជៃំង

សន្ធិបៃកាស

ពៃះបៃជាកុមារ

Filmcamp Trip Short Films 2014
ភ្ញៀវ កិត្តិយស លោក  ជៀប សុវិជា្ជ 

ភាពយន្តអន្តរជាតិរបស់  Fatih Akin

ភ្ញៀវ កិត្តិយស លោក Cédric Eloy

ទិវា  បៃតិកភណ្ឌ សោតទសៃសន៍ពិភពលោក  ថ្ងៃទី ២៤ ខៃតុល

ក្លិបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី ១៣ ខៃ កញ្ញៃ                  ម៉ៃង ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ២៧  ខៃ កញ្ញៃ             ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ១១  ខៃ តុល                  ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ២៥  ខៃ តុល               ម៉ៃង  ២ រសៀល 

ពៃឹត្តិការណ៍

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

តើទៅ អនាគត មនុសៃស យើង នឹង ដូច អ្វី ?

មានពៃល  មួយ នោះ... ទីកៃុង ភ្នំពៃញ   

ថ្ងៃទីី១៦ ខៃកញ្ញៃ

ថ្ងៃទីី៣០ ខៃកញ្ញៃ ដល់
់ថ្ងៃទី ៩  ខៃវិច្ឆិកា   

បាឋកថា

ពិព័រណ៍

Closing Dates 

DATES
Cine Saturday 
September 6   
September 13  
September 20    
September 27  
October 4  
October 11
October 18
October 25 

The Shedding Crab   & Tror  Dach Kse
Where is the Horizon & Enslaved   
The Life of Monk in Pagoda
Khmer Rouge Film Archives
The Enchanted Bamboo 
Breaking The Wall
Twilight 
Prachea Komar

Filmcamp Trip Short Films 2014
By Cheap Sovichea
International Cinema : Fatih Akin
By Cédric Eloy

World Day for Audiovisual HeritageOctober 24

CineClub 
September 13
September 27  
October 11    
October 25

Special Event

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

2pm
2pm 
2pm
2pm    

Homo Sapiens, Quo Vadis?September 16
Lecture

September 22, 23, 24 - October 15, 29

ឈប់សមៃៃកថ្ងៃបុណៃយ

  ២២, ២៣, ២៤ កញ្ញៃ - ១៥    , ២៩តុល

Once Upon a Time ... The City of Phnom PenhSeptember 30 -
November 9

Exhibition
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