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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៦ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ការស្លៃប់របស់បៃាជនកម្ពុជាាងមួយលននាក់
គឺាការទទួលខុសតៃូវរបស់របបប៉ុលពត។ ប៉ុន្តៃ 
លោកសៃីអៀង ធីរិទ្ធិ ដៃលពៃលនោះារដ្ឋមន្តៃី
កៃសួងសង្គមកិច្ច បនចោទបៃកាន់បៃទៃសវៀត
ណាមថាបនសម្លៃប់បញ្ញវ័ន្តខ្មៃរ។ ចំពោះ
បៃាជនកម្ពុជាដៃលនៅរស់រានពីការស្លៃប់វិញ 
ជ័យជម្នះរបស់រណសិរៃសសមគ្គីសងៃ្គោះាតិ
កម្ពុជា ដៃលមនកងទ័ពវៀតណាមាជំនួយ 
នាថ្ងៃទី៧ ខៃមករា ឆ្នៃំ១៩៧៩ គឺាការរំដោះ
ជីវិតឲៃយរួចពីសៃចក្តីស្លៃប់។

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

កម្ពុជា៖ សៃចក្ដីស្លៃប់ 
និងការរស់ឡើងវិញ
ផលិតដោយផលិតកម្ម អាយអៃនអៃស ១៩៨០ 

៧៨នាទី ភាសអង់គ្លៃស
The death of more than one million 
Cambodian people is attributed to the 
regime of POL POT. Yet IENG THIRITH, 
a former Minister of Social Affairs of 
Democratic Kampuchea alleged that 
Vietnam killed the Cambodian intellectuals. 
In the survivors ‘opinion, the victory of 
National Liberation Front for Salvation of 
Kampuchea supported by the 
Vietnamese Unit on January 7, 1979 is 
the liberation which saved their lives.

Saturday, January 6 - 5pm

Kampuchea: 
Death and Rebirth 
Produced by Studio H & S, 78min, 1980, 
English version 
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

អ្នកថតរូបទីកៃុងឡុជងដ៍ម្នៃក់ បនរកឃើញអ្វីដៃល

គួរឱៃយសងៃស័យនៅក្នុជងការថតរូបដៃលគាត់បនថត

ពីសៃ្តីសៃស់ស្អៃតអាថ៌កំបំងនៅក្នុជងឧទៃយានដ៏

ស្ងៃត់ជៃងំមួយ។

ទឹកភ្លៀងលងទឹកភ្នៃក គឺារឿងអប់រំមួយដៃល

កើតចៃញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់យុវវ័យ៥នាក់

មកពីខៃត្តកៃុងផៃសៃងៗគា្នៃ រួមគា្នៃបង្កើតសច់រឿង

នៃះឡើង ដៃលឆ្លុជះបញ្ចៃំងពីជីវិតពិតក្នុជងសង្គម

និងមនបញ្ចូលសរអប់រំាចៃើនៅដល់កៃុមជន

ពិការដើមៃបីឲៃយពួកគាត់មនឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុជងជីវិត

រស់នៅ និងឲៃយសង្គមាតិជួយលើកកម្ពស់ដល់

ជនពិការដូចា ផ្ដល់ចំណៃះដឹង ជំនាញ និង

សម្ភៃរៈបៃើបៃៃស់ជនពិការ ពិសៃសផ្ដល់ឱកាស

ដល់ជនពិការក្នុជងវិស័យការងារអភិវឌៃឍសង្គម។ 

ដឹកនំាដោយ ម៉ៃឃ័រលៃនជីអូ អ៊ៃនតូនីញូ៉នី 

១៩៩៦ ១១១នាទី ភាសអង់គ្លៃស

ផលិតដោយអង្គការសៃវាផៃសព្វផៃសាយអប់រំសុខភាព

កម្ពុជា (ឆៃមស៍) ២០១៣ ៦៥នាទី ភាសខ្មៃរ 

មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Blow-Up

ទឹកភ្លៀងលងទឹកភ្នៃក

Saturday,  January 13 - 5pm

Saturday,  January 20 - 5pm

A mod London photographer finds 
something very suspicious in the shots 
he has taken of a mysterious beauty in a 
desolate park. 

Rainwater washing tears is an educational 
movie that reflects the true story of 
the disabled people. It encourages the 
society to help out those people with 
disabilities: provide them the opportunities 
to learn some specified skills and be part 
in the social development. 

Blow-Up

Rainwater washing Tears

Directed by Michelangelo Antonioni, 1996, 
111min, English version

Produced by Cambodia Health Education
Media Service (CHEMS), 2013, 65 min, 
Khmer version with English subtitles 
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Portrait of Beat RICHNER, famous Swiss 
pediatrician and violinist, who decided in 
1991 to leave everything in order to work 
in a hospital in Phnom Penh. He 
succeeded in launching « Kuntha Bopha 
», the pediatrician of Phnom Penh. After 
years of work, two other hospitals were 
created in Siem Reap and Phnom Penh. 
His violin concerts enables to collect 
money which can support the hospital, 
added to the donation from all over 
the world. Thanks to this initiative, the 
lives of thousands of children have been 
saved.

Saturday,  January  27 - 5pm

It Is Midnight, Doctor 
Richner
Directed by Thierry Fournet & Patrick 
Schmitt, 2002, 52min, French version

លោកវៃជ្ជបណ្ឌតិរីចនើ  (Richner)!
កុំធ្វើការដល់យប់អធៃៃតៃពៃក

ភាពយន្តឯកសរនៃះផ្តៃតលើដំណើរជីវិតរបស់

លោក បី៊ត រីចនើ (Richner) ដៃលាវៃជ្ជបណ្ឌតិ

ជំនាញពៃយាបលកុមរដ៏លៃបីឈ្មៃះ និងាអ្នក

កូដវីយ៉ូឡុជងសៃលជនាតិស្វីស។ គាត់បន

សមៃៃចចិត្តោះបង់ចោលអ្វីៗទាំងអស់របស់គាត់

ដើមៃបីធ្វើការនៅក្នុជងមន្ទីរពៃទៃយមួយក្នុជងកៃុងភ្នំពៃញ។ 

ដោយសរមនឆន្ទៈដ៏មះមុតគា្មៃនអ្វីអាចវាស់

បន គាត់បនស្ថៃបនាមន្ទីរពៃទៃយកុមរគន្ធបុប្ផៃ

នៅទីកៃុងភ្នំពៃញ។

ផលិតដោយ ធារីហ្វួកនៃ និងប៉ៃទៃិកស្មិត

២០០២ ៥២នាទី ភាសបរាំង

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧  មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    
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លោកអ៊ុយឡូៅលៃងពិភពដៃលពឹងផ្អៃកលើ
បច្ចៃកវិទៃយារបស់ប្អនូសៃ ីប្អនូថ្លៃ និងក្មយួៗគាត់ បុ៉ន្តៃ
គាត់មិនអាចសមៃបខ្លួននឹងបរិយាកាសនៃះបន។

ពៃះអង្គម្ចៃស់ ចាន់ថារងៃសាប់ពន្ធនាគារ ពីបទបើក

បនលៃបៃងក្នុជងហាងផ្កៃមួយនៅគីរីរមៃយ។ ឆ្លៀតពៃល

នោះ អ្នកម្នៃងរបស់ពៃះអង្គលួចមនស្នៃហាា

មួយក្មួយបៃុសពៃះអង្គ និងអ្នកជំនួញផ្នៃក

សណា្ឋៃគារដ៏អស្ចៃរៃយម្នៃក់។ តើនឹងមនអ្វីកើតឡើង

បន្ដទៀត នៅពៃលដៃលពៃះអង្គម្ចៃស់ ចាន់ថាវងៃស 

ចៃញពីពន្ធនាគារ ?

នៃះ ា ផ្នៃក មួយ នៃ កម្មវិធីបញ្ចៃំង ខៃសៃភាពយន្ត 

សមៃៃប់ ពិព័រណ៍  «ទីកៃុង កៃប  ភាពយន្ត  និង រូបថត 

អនុសៃសាវរីយ»៍  សហការ រៀបចំដោយ មជៃឈមណ្ឌល 

បុប្ផៃណា  និង សមគម  Vimana ។ 

ពូខ្ញុជំ

រស់ដោយសបៃបាយ

ដឹកនាំដោយហៃសាក់ តាទី ១១៦នាទី ១៩៥៨ 
ភាសបរាំង និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសពីកៃៃម

ដឹកនាំដោយសម្ដៃចពៃះនរោត្តម សីហនុ ៦៥នាទី 

១៩៦៩ ភាសខ្មៃរ និងមនអកៃសរបរាំងពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Mr. Hulot visits the technology-driven world of 
his sister, brother-in-law, and nephew, but he 
can’t quite fit into the surroundings.

This very famous film of Norodom Sihanouk was 
shot partly in Kep.
Prince Chantavon was sentenced to jail because 
of organizing illegal gambling in his floral shop. 
During his imprisonment, his wife has different 
love affairs with Chantavon’s nephew and with 
a great hotelier. How life would go on when 
Prince Chantavong is released from jail?

This is part of the public screening program 
accompanying the exhibition “Kep, Cinema and 
photo-souvenir”, co-organized by the Bophana 
Center and Vimana Association.

Saturday,  February 3 - 5pm

Saturday, February  10   - 5pm

Mon Oncle

Joy of Living

Directed by Jacques Tati, 116min, 1958, 
French version with English subtitles

A fiction film by  Norodom Sihanouk, 
65min, 1969, Khmer version with 
French subtitles 
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តាមរយៈខៃសៃភាពយន្តនៃះអ្នកនឹងអាចទទួលបន

នូវការទសៃសនាទិដ្ឋភាព នៅក្នុជងកៃុង និងបណា្តៃ

ខៃត្តផៃសៃងៗទៀត រួមទាំងទីតាំងដ៏សៃស់ស្អៃត

បំផុតនៅកម្ពុជា គឺទីកៃុងកៃបផងដៃរ។ 

នៅក្នុជងទិដ្ឋភាពដ៏សៃស់ស្អៃតទាំងនៃះ រឿងរា៉ៃវ

ស្នៃហាមួយបនកើតឡើងរវាងពៃះអង្គម្ចៃស់ខ្មៃរ

(សម្ដៃងដោយសម្តៃចនរោត្តម សីហនុ) 

និងពៃះនាងឥណា្ឌៃ ក្នុជងដំណើរទសៃសនកិច្ចផ្លូវ

ការមកកាន់បៃទៃសកម្ពុជានៅថ្ងៃឯករាជៃយាតិ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧  កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

សន្ធិបៃកាស
ដឹកនាំដោយសម្ដៃចពៃះនរោត្តម សីហនុ ៦៩នាទី 
១៩៦៩ ភាសខ្មៃរ និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសពីកៃៃម

Through this film, spectators can get 
a virtual guide in the capital city of 
Cambodia and other provinces including 
the most charming Cambodian Riviera 
location Kep.
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 official 
visit to the country for the Cambodian 
Independence Day.

Saturday,  February  17 - 5pm

Twilight
A fiction film  by Norodom Sihanouk, 
69min, 1969, Khmer version with 
English subtitles 

This is part of the public screening program 
accompanying the exhibition “Kep, Cinema and 
photo-souvenir”, co-organized by the Bophana 
Center and Vimana Association.

នៃះ  ា ផ្នៃក មួយ នៃ កម្មវិធីបញ្ចៃំង ខៃសៃភាពយន្ត 

សមៃៃប់ ពិព័រណ៍  «ទីកៃុង កៃប  ភាពយន្ត  និង រូបថត 

អនុសៃសាវរីយ»៍  សហការ រៀបចំដោយ មជៃឈមណ្ឌល 

បុប្ផៃណា និង សមគម  Vimana ។ 
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1. Promenade in Kep (6min, no dialogue), 
an amateur film shot by Michel Laloue. 
Extracted from his collection entitled 
“Cambodia: memories from 1956 to 
1960”, the document is about a walk of 
a foreign family in Kep where the sea and 
the beach are relaxing.

2.Rushes of the Kambuja film (by Jean 
Pierre Janssen, 5min, no dialogue): 
a rare archive showing Cambodia from 
different areas in 1965.

3.The program will be finishes with five 
new short films which have been filmed 
in Kep to show the present. Chan Lida 
and Sao Bora direct and develop short 
films portraying Kep’s inhabitants, while 
Quentin Clausin tells the love story of 
two teenagers in “Krong Kep”. 
(Khmer version with English subtitles).

Saturday,  February  24 - 5pm

Short-films in Kep 
then and now
A selection of short films shot in Kep 
from the 1960s until the present :

១. ដំណើរកមៃសាន្ត កៃុងកៃប (៦នាទី) 

ភាពយន្តលក្ខណៈគៃួសរ ថត ដោយ មីសៃល 

ឡាលូ។

២. ការសកលៃបងថតកុនកម្ពុជា 

(ដោយហៃសង់ពៃយៃរ ហៃសង់សិន ៥នាទី) 

ាឯកសរកមៃ មួយ បងា្ហៃញ ពី វិស័យ ផៃសៃងៗ របស ់

កម្ពុជា ក្នុជង ឆ្នៃំ ១៩៦៥។

៣. កម្មវិធីនឹងបញ្ចប់ ដោយ ភាពយន្ត ខ្លី ចំនួន៥ថ្មី  

ដៃល ទើប តៃ តៃូវ បន  ថត នៅ ទីកៃុង កៃប ដើមៃបី 

បងា្ហៃញ ពី សម័យ បច្ចុជបៃបន្ន ។ ចាន់ លីដ និង 

សៅបូរា៉ៃ  ដឹកនាំ និង ផលិត នូវ ភាពយន្ត ខ្លីៗ បងា្ហៃញ 

ពី ជីវិត រស់ នៅ របស់ បៃាជន នៅកៃុងកៃប  ចំណៃក 

ឯ កង់តាំង ក្លូហៃសាំង វិញ រៀប រាប់ ពី ស្នៃហា យុវវ័យ 

មួយគូ នៅ ក្នុជង «កៃុង កៃប»។ (ភាសខ្មៃរ និង មន 

អកៃសរអង់គ្លៃសពីកៃៃម)

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤  កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភាពយន្ត ខ្ល ី នៅកៃប ពីមុន  និងឥឡូវ
កមៃង ភាពយន្ត ខ្លីៗ  ដៃល តៃូវ បន ថត នៅ ទីកៃុង កៃប 
តាំង ពី អំឡុជងទសវតៃស ឆ្នៃំ ៦០  រហូត ដល់ បច្ចុជបៃបន្ន ៖

This is part of the public screening program 
accompanying the exhibition “Kep, Cinema and 
photo-souvenir”, co-organized by the Bophana 
Center and Vimana Association.

នៃះ ា ផ្នៃក មួយ នៃ កម្មវិធីបញ្ចៃំង ខៃសៃភាពយន្ត 

សមៃៃប់ ពិព័រណ៍  «ទីកៃុង កៃប  ភាពយន្ត  និង រូបថត 

អនុសៃសាវរីយ»៍  សហការ រៀបចំដោយ មជៃឈមណ្ឌល 

បុប្ផៃណា និង សមគម  Vimana ។ 
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ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៌ស្នៃដៃសិលៃបៈស្តពីីអាពាហ៍ពិពាហ៍
ដោយបង្ខកំ្នុជងសម័យខ្មៃរកៃហម គឺាសមិទ្ធផិល
នៃកិច្ចពិភាកៃសាាមួយសិលៃបករដៃលរៀបចំកាល
ពីថ្ងៃទី១៣ ខៃកញ្ញៃ ឆ្នៃ២ំ០១៧ នៅមជៃឈមណ្ឌល
បុប្ផៃណា។ កិច្ចពិភាកៃសានោះ គឺាសកម្មភាពមួយ
ក្នុជងចំណោមសកម្មភាពាចៃើនរបស់គមៃៃង
ផ្កៃស្លៃកៃៃមអង្គការ។ គមៃៃងផ្កៃស្លៃកៃៃមអង្គការ 
គឺាគមៃៃងសំណងស្នើតៃមួយគត់ នៅចំពោះមុខ 
អង្គជំនំុជមៃះវិសមញ្ញ ក្នុជងតុលការកម្ពុជាក្នុជង
សំណំុរឿង ០០២/០២ ដៃលផ្តៃតការយកចិត្ត 
ទុកដក់ ៅលើទុក្ខោករបស់ ជនរងគៃៃះ នៃ
ការបង្ខឲំៃយរៀបការ នៅក្នុជងរបបខ្មៃរកៃហម។
ស្នៃដៃសិលៃបៈទំាងនៃះ លៃចចៃញារូបរាង
ឡើងតាមរយៈការបៃើបៃៃស់ បៃវត្តសិស្តៃ 
ផ្ទៃល់មត់របស់ជនរងគៃៃះនៃការបង្ខឲំៃយ
រៀបការដើមៃបីធ្វើាបៃភពដ៏មន សកា្តៃនុពលក្នុជង
ការបំផុសគំនិត ឬ ការបង្កើតស្នៃដៃសិលៃបៈ។

បើកពិព័រណ៍ ថ្ងៃទី១២  មករា 

ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

ស្នៃដៃសិលៃបៈស្ដីពីផ្កៃស្លៃកៃៃមអង្គការ 
ពីថ្ងៃទី ១០ មករា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ មករា

Opening exhibition: January 12 at 6:30 pm

Artworks exhibition on “Forced Marriage 
under Khmer Rouge” is the result of Artist 
Talk, organized on September 13th, 2017 
at Bophana Center, which is one of many 
activities of the Phka Sla Krom Angkar 
Project. Phka Sla Krom Angkar is the only 
proposed judicial reparation project that 
addresses the harm suffered by men and 
women as a result of forced marriages, 
and it aims to help make the ECCC’s 
historic hearing on sexual and gender-based 
violence under the Khmer Rouge regime 
accessible to communities.
The artists attending that Artist Talk 
watched and used the videos on oral 
history of the victims of forced marriage 
under Khmer Rouge as a potential source 
of inspiration.

EXHIBITION 
Cambodian  Artists’ work on Forced 

Marriage under Khmer Rouge

From Jan 10 to Jan 31
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កៃៃមភាពាដៃគូាមួយសមគមវីម៉ៃណា
មជៃឈមណ្ឌលធនធានោតទសៃសន៍បុប្ផៃណានំាមក
ជូននូវដំណើរទសៃសនាចរដ៏សៃស់ស្អៃតមួយឆ្លងកាត់
សម័យកាលឆ្នៃ១ំ៩៦០នៅកម្ពុជា ាពិសៃសនៅ
ទីកៃងុឆ្នៃរសមុទៃកៃប។ ខៃសៃភាពយន្ត រូបថត 
ទសៃសនាវដ្ដអំីពីទីកៃងុកៃប ដូចាទសៃសនាវដ្ដកីម្ពុជា 
ឬ «កម្ពុជាថ្ងៃនៃះ» ដៃលបងា្ហៃញពីបៃវត្តសិស្តៃ
សម័យទំនើប គៃប់គា្នៃតៃងហៅថា
«យុគសម័យមស» នឹងតៃវូដក់ពិព័រណ៍។ តំបន់
ឆ្នៃរដ៏សៃស់ស្អៃតរបស់កម្ពុជានៃះគឺាទីកន្លៃងថត
ខៃសៃភាពយន្តដ៏វិសៃសវិសលរបស់សម្ដៃច
នរោត្តម សីហនុ។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនោះ
គឺខៃសៃភាពយន្ត«រស់ដោយសបៃបាយ» (១៩៦៩) 
ដៃលនឹងតៃវូចាក់បញ្ចៃងំផងដៃរអំឡុជងពៃលនៃ
ពិព័រណ៍។ បច្ចុជបៃបន្ន ទីកៃងុកៃបនៅតៃាទិសដៅ
វិសៃសមកាលរបស់បៃាជនកម្ពុជា និងបរទៃស។
មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណានឹងដក់បងា្ហៃញរូបថតកមៃៗ
ពីតំបន់ឆ្នៃរសមុទៃនៃះ ។ តំាងពីមុនរហូតដល់ឥឡូវ
សមិទ្ធកិរភាពយន្ត អ្នកថតរូបអាជីព និងអ្នកថត
រូបកមៃសាន្ត នៅតៃាប់ចិត្តនឹងទីកន្លៃងនៃះ។ ពិព័រណ៍
នៃះនឹងបៃពៃតឹ្តៅក្នុជងខៃកុម្ភៈ២០១៨។

បើកពិព័រណ៍ ថ្ងៃទី ៧ កុម្ភៈ ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

កៃប : ភាពយន្ត និងរូបថតអនុសៃសាវរីយ៍
ពីថ្ងៃទី ៧ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ កុម្ភៈ

Opening exhibition: Feb 7 at 6:30 pm

BOPHANA Audiovisual Resource Center in 
partnership with Vimana Organization 
invite you to an amazing walk through the 
Cambodian 1960’s in Kep-sur-Mer. Films, 
pictures, magazines about Kep-City
(as Kambuja or “Cambodge d’aujourd’hui”)
from its modern history known as 
« The Golden Age» will be exhibited. This 
charming Cambodian Riviera location was 
a very special set for Norodom Sihanouk’s 
movies. One of the famous example is 
the « Joy of Life » (1969) (programmed 
in addition to the exhibition) which tells 
us the modern past of the kingdom. Kep 
remains, even today, a privileged holiday 
destination for Cambodian and foreign 
people. Bophana will present unique 
photos of the seaside from a private 
collection never seen before. Then and 
now, filmmakers and photographers 
professional and amateurs are always 
fascinated by this place.  The exhibition 
will be held in February 2018.

Kep, Cinema and photo-souvenir

From Feb 7 to Feb 28
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៦ ខៃមករា

ថ្ងៃ ទី១៣ ខៃមករា

ថ្ងៃ ទី២០ ខៃមករា

ថ្ងៃ ទី២៧ ខៃមករា

ថ្ងៃ្ងទី៣ ខៃកុម្ភៈ

ថ្ងៃ្ងទី១០ ែខកុម្ភៈ

ថ្ងៃ្ងទី១៧ ខៃកុម្ភៈ

ថ្ងៃ្ងទី២៤ ខៃកុម្ភៈ

កម្ពុជា៖ សៃចក្ដីស្លៃប់ និងការរស់ឡើងវិញ

Blow-Up
ទឹកភ្លៀងលងទឹកភ្នៃក

លោកវៃជ្ជបណ្ឌតិ រីចនើ (Richner)!

ពូខ្ញុជំ

រស់ដោយសបៃបាយ

សន្ធបិៃកាស

ភាពយន្ត ខ្ល ី នៅកៃប ពីមុន  និងឥឡូវ

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ស្នៃដៃសិលៃបៈស្ដីពីផ្កៃស្លៃកៃៃមអង្គការ 

កៃប : ភាពយន្ត និងរូបថតអនុសៃសាវរីយ៍

ពីថ្ងៃទី ១០ មករា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ មករា

ពីថ្ងៃទី ៧ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ កុម្ភៈ

ពិព័រណ៍

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក
១, ៧ , ៨, ៣១ មករា

CINE SATURDAY 
January 6   
January 13
January 20
January 27
February 3
February 10
February 17
February 24

Kampuchea: Death and Rebirth 
Blow-Up
Rainwater washing Tears
It Is Midnight, Doctor Richner
Mon Oncle
Joy of Living
Twilight
Short-films in Kep then and now

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

From Jan 10 to Jan 31

From Feb 7 to Feb 28

EXHIBITION 

Cambodian  Artists’ work on Forced ...

Kep, Cinema and photo-souvenir

Closing Dates 
January 1, 7, 8, 31 
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០៩៣ ៩៧ ៦៧ ៩៧ ឬអ៊ីម៉ៃល
danin.chhun@bophana.org 

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

ចង់ឲៃយបណ្ណសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ២១ ៧៤ ឬអ៊ីម៉ៃល 
archives@bophana.org 

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


