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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដា្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

មុននឹងពើបបៃទះនូវសង្គ្ៃៃមសុីវិលដ៏រ៉ៃំរ៉ៃ

សិលៃបៈតន្តៃីខ្មៃរមានលក្ខណៈទំនើបអស្ចៃរៃយជា

ពិសៃស គឺវត្តមាននៃតន្តៃីរ៉ក់ ដៃលទទួលរង

ឥទ្ធិពលពីលោកខាងលិច។ តៃគួរឲៃយសោកស្ដៃយ 

ខ្មៃរបនបត់បង់តន្តៃីរ៉ក់ តាំងពីពៃលដៃល

ខ្មៃរកៃហមចូលកាន់កាប់កៃុងភ្នំពៃញ ក្នុងឆ្នៃំ

១៩៧៥។ «កុំស្មៃនបងភ្លៃច» នឹងសើរើឡើង

វិញនូវបៃវត្តិសស្តៃដ៏អស្ចៃរៃយនៃតន្តៃីរ៉ក់ខ្មៃរ 

ដៃលនឹងធ្វើឲៃយលោកអ្នកនឹកស្មៃនមិនដល់។

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

កុំស្មៃនបងភ្លៃច
ដឹកនាំដោយ ចន ភីរ៉ូហៃសុី ផលិតឆ្នៃំ ២០១៤ 

រយៈពៃល ១០៦ នាទី ភាសអង់គ្លៃស
Before experiencing a long civil war, Khmer 
music is super-cool, especially the presence 
of Western-influenced rock and roll music. 
Unfortunately, Khmer lost their rock and 
roll music since the Khmer Rouge took 
control of Phnom Penh in 1975. “Don’t 
Think I’ve Forgotten” will reconsider the 
great history of Khmer rock and roll music 
that will surprise you.

Saturday, July  7 - 5pm

Don’t Think I’ve Forgotten
Directed by John Pirozzi, 2014, 106 min, 
English version
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ កក្កដា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ខៃសៃភាពយន្តឯកសរនៃះយកជម្លៃះពាក់ព័ន្ធ

នឹងបៃៃសទពៃះវិហារ ដើមៃបីបង្ហៃញពីភាពតាន

តឹងនយោបយ និងវបៃបធម៌ រវាងកម្ពុជា និងថៃ។ 

អ្នកខ្លះមើលឃើញថានៃះជាជម្លៃះឥតបៃយោជន៍ 

ឯអ្នកខ្លះទៀតអះអាងសៃៃចហើយថា ពួកគៃ

តៃៀមខ្លួនជាសៃៃចក្នុងការបៃយុទ្ធដល់ស្លៃប់.....

ដឹកនំាដោយ ដាវើដ ហ្វៃនហ្គ្ៃល ផលិតឆ្នៃ ំ២០១៤ 

រយៈពៃល ៥១ នាទី ភាសអង់គ្លៃស

ជីវិត និងការស្លៃប់នៅពៃះវិហារ

Saturday,  July  14 - 5pm

The film uses the conflict over the 
ancient temple of Preah Vihear (Khmer) 
/ Khao Phra Viharn (Thai) to illuminate 
current political and cultural tensions 
between Cambodia and Thailand. Some 
people see the conflict as senseless, 
while others are willing to fight to the 
death…..

Life and Death at Preah Vihear
Directed by David A.Feingold, 2014, 51 min, 
English version

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ កក្កដា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កតា្តៃមនុសៃស គឺជាបញ្ហៃចមៃបងនៃការបំផ្លៃញ

បៃៃសទនៅក្នុងតំបន់អង្គរបន្ថៃមពីលើបញ្ហៃ

ពៃលវៃល និងសង្គ្ៃៃមសុីវិល។ បៃៃសទដ៏

អស្ចៃរៃយទាំងនៃះរងនូវការលួចដាប់រូបចមា្លៃក់ ៖

ពៃះកៃសពុទ្ធបដិមា អបៃសរ គៃុឌ... 

តៃូវបនមនុសៃសកាត់យកទៅលក់។

ដឹកនំាដោយ បៃ៊យុណូ ការ៉ៃត ផលិតឆ្នៃ ំ២០០៥ 

រយៈពៃល ៦៧ នាទី ភាសខ្មៃរ

កៃបាលអ្នកតា

Civil wars, and men’s activity are the 
main causes of the destruction of the 
temples in Angkor. The temples’ 
sculptures are victims of pillage. Heads 
of Buddha, Apsaras, Garudas…were cut 
and stolen by men…..

Saturday,  July  21 - 5pm

Kbal Neakta, the Head of 
our Ancestors
Directed by Bruno Carette, 2005, 67 min, 
Khmer version
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រូបពីរចិត្តមួយ

អំពើហិងៃសា មិនមៃនមានតៃផ្លូវកាយប៉ុណ្ណៃះទៃ 

តៃក៏មានផ្លូវចិត្តទៀតផង។ បូរមី 

បនជួបបៃទះនូវបញ្ហៃនៃះ ដៃលឪពុកមា្ដៃយរបស់

នាងមិននិយាយរកគ្នៃសោះ អស់រយៈពៃលជាង 

២០ ឆ្នៃំ។ នាងបនពៃយាយាមរកនឹកវិធីដើមៃបីបញៃឈប់

អំពើហិងៃសាផ្លូវចិត្តក្នុងគៃួសររបស់នាង។ លុះថ្ងៃមួយ 

នាងបនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទូរទសៃសន៍មួយដោយ

ចៃដនៃយ ដៃលមានឈ្មៃះថា «រួមចិត្តតៃមួយ».....

ផលិតដោយ អង្គការសៃវាផៃសព្វផៃសាយអប់រំ

សុខភាពកម្ពុជា (CHEMS) ឆ្នៃំ ២០១០

រយៈពៃល ៦៨ នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃស

រត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨  កក្កដា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Violence is not only physical but also 
psychological. Bormey has encountered this 
problem, which her parents have not been 
talking to each other for more than 20 years. 
She tries to find the way to stop the domestic 
violence in her family. One day, she participated 
in a TV show accidentally named “Combination 
as One Heart”……

Saturday,  July  28 - 5pm

Two Bodies One Soul
Produced by Cambodia Health Education 
Media Service (CHEMS), 2010, 68 min, 
Khmer version with English subtitles
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ភាពយន្តឯកសរនៃះផ្ដៃតទៅលើសវនាការរបស់
លោក ឌុច ប៉ុន្តៃ ក៏មានរឿងទាក់ទងទៅនឹងលោក 
ខៀវ សំផន លោក នួន ជា លោក អៀង សរើ 
និងអ្នកសៃី អៀង ធីរិទ្ធ ផងដៃរ។ 
តើមានរឿងអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធគ្នៃ?

អ្នកសៃី មា៉ៃរើ-ពៃយៃរ ហ្វ៊ែរណង់ ទៅបៃទៃស
កម្ពុជា និងវៀតណាម ដើមៃបីសៃៃវជៃៃវរឿងរ៉ៃវ
របស់អ្នកសៃីមា៉ៃហា្គ្ៃរើត ឌុយរ៉ៃស់ អ្នកនិពន្ធ
សៀវភៅបៃលោមលោក និងអ្នកដឹកនាំរឿងបរំង
ដ៏លៃបីលៃបាញមា្នៃក់។ គត់បនទៅទសៃសនាទីកន្លៃង
ផៃសៃងៗមានដូចជា សដាក់ ហូជីមិញ និងរម 
ដៃលជាទីកន្លៃងអ្នកសៃីធ្លៃប់រស់នៅទីនោះ។

ខ្មៃរកៃហមសំណួរយុត្តធិម៌ដ៏សមញ្ញ

ទំនប់ទប់មហាសមុទៃប៉ៃសុីហ្វិច 
មៃសិលមិញ និងថ្ងៃនៃះ

ដឹកនំាដោយ រ៉ៃមី ឡៃនណៃ និង ហៃសង់ រៃណូត 
ផលិតឆ្នៃ ំ២០១១ រយៈពៃល ៧៦ នាទី ភាសបរំង

ដឹកនាំដោយ មា៉ៃរើ-ពៃយៃរ ហៃ្វ៊រណង់ដៃស ផលិតឆ្នៃំ 
២០១១ រយៈពៃល ៥៩ នាទី ភាសបរំង

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ សីហា   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ សីហា   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

This documentary focuses on the 
preliminary investigation of the Duch 
trial, but also on Khieu Samphan, Nuon 
Chea, Ieng Sary and Ieng Thirith trial 
which presented as the least aid worker.

In this documentary, Marie-Pierre 
Fernandes travels in Cambodia and 
Vietnam on the traces of Marguerite 
Duras. She visits different provinces, 
such as Ream where the author has 
lived. But she visits also in many cities, 
Sadec and Ho Chi Minh (Saigon)…..

Saturday, August  4 - 5pm

Saturday, August  11 - 5pm

Khmer Rouge, a Simple 
Question of Justice

The Sea Wall, Now and Then

Directed by Rémi Leiné and Jean Reynaud , 
2011, 76 min, French version

Directed by Marie-Pierre Fernandes, 2011, 
59 min, French version
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កៃៃយពីបនរួចផុតពីសង្គ្ៃៃមនៅកម្ពុជាអស់រយៈ

ពៃល ៣០ ឆ្នៃំ ពួកគៃក៏តៃូវបនបញ្ជូនមកកម្ពុជា

វិញ នៅឆ្នៃំ ១៩៩២ ជាមួយជនភៀសខ្លួន 

៣៨០ ០០០ នាក់ ពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាម

ពៃំដៃនថៃ ហើយក៏បនមករស់នៅក្នុងភូមិមួយ

រៀបចំដោយអង្គការសហបៃជាជាតិ។ អ្នកភូមិ

ចាស់បនឲៃយឈ្មៃះកៃៃដល់អតីតជនភៀសខ្លួន

ទាំងនៃះថាជា «ជនវង្វៃងផ្លូវ»។ ជនវង្វៃងផ្លូវ

ទាំងនៃះខំបៃឹងសនៃសឹមៗ តៃដោយអត់ធ្មត់ 

ដើមៃបីរស់ និងចូលចុះក្នុងសង្គមជាថ្មី ដោយ

ពុះពារដើមៃបីអនាគតរបស់កូនចៅពួកគៃ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨  សីហា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

អ្នកវង្វៃងផ្លូវ
ដឹកនាំដោយ គៃីស្ទីន ប៊ូតៃយៃរ ផលិតឆ្នៃំ 
២០១០ រយៈពៃល ៥៨ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម Survivors from 30 years of war in 

Cambodia, they were repatriated in 1992 
among 380 000 refugees of Thai border 
camps, and reinstalled in a village built 
for them by The United Nations. And the 
villagers gave them a nickname: “The 
wanderers”. These wanderers try in their 
way - slowly but with obstinacy - to 
survive and to become integrated into 
the society while fighting for the future 
of their children…..

Saturday, August 18 - 5pm

The Wanderers
Directed by Christine Bouteiller, 2010, 
58 min, Khmer version with English 
subtitles
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ដៃត និងភិន ជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នៃ។ 
ដៃត ជាអ្នកញៀនថា្នៃំ រើឯភិនកំពុង
តៃចង់ដើរទៅរកគៃឿងញៀន។ ៦ ខៃកៃៃយមក 
ភិនឃើញដៃតកា្លៃយជាក្មៃងអនាថាតាមចិញ្ចើម
ថ្នល់ តើភិននឹងតៃូវសមៃៃចចិត្តដើរទៅផ្លូវណា
បន្តទៀត?

គៃួសររបស់ទូច មានជីវភាពកៃីកៃលំបក។ 
ការងរផ្ទះ នាងជាអ្នករ៉ៃប់រងទាំងសៃុង តៃប្ដីរបស់
នាងគិតតៃពីទារលុយនាងយកទៅផឹកសៃៃ។ 
ថ្ងៃមួយ ទូចធ្លៃក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ តើប្ដីរបស់ទូច
អាចធ្វើអ្វីបនខ្លះសមៃៃប់នាង?

ផ្លូវមួយដៃលតៃូវដើរ

ស្នៃមញញឹមថ្មី

ផលិតដោយ មជៃឈមណ្ឌលសំឡៃងស្តៃីខ្មៃរ 
ផលិតឆ្នៃំ ២០០៤ រយៈពៃល ៣១ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ផលិតដោយ មជៃឈមណ្ឌលសំឡៃងស្តៃីខ្មៃរ 
ផលិតឆ្នៃំ ២០០៤ រយៈពៃល ៣០ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ សីហា   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Deth and Phin lived in the same village. 
Deth was a very active drug addict, and 
Phin was going to be. 6 months later, 
Phin saw Deth becoming a homeless on 
the street. How would Phin decide to 
walk further?

Touch’s family was living in a poor 
condition. For all the house works, Touch 
was the only one who responsible for, 
but her husband always asked her for 
money and got drunk. One day, Touch 
became ill seriously. What could Touch’s 
husband do for her? 

Saturday, August 25 - 5pm

A Path to Walk

New Smile

Produced by Women’s Voice Center, 
2004, 31 min, Khmer version with English 
subtitles

Produced by Women’s Voice Center, 2004, 
30 min, Khmer version with 
English subtitles
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរើ!

«ជាចៃើន ឆ្នៃំ មក នៃះ ខ្ញុំ បន  ស្វៃង  រក  រូបភាព  ដៃល  
ខ្វះ ដៃលបន  ថត  នៅ  ចនោ្លៃះ   ឆ្នៃំ  ១៩៧៥ និង ឆ្នៃំ  
១៩៧៩ ដោយ  ខ្មៃរ  កៃហម។  ខ្ញុំ បន ស្វៃង រក វា  
ដោយ  ឥត បៃយោជន៍   ក្នុង បណ្ណសសរ នានា ក្នុង 
កាសៃត ចាស់ៗ នៅ តាម  ភូមិ ឋាន នានា  ក្នុង 
បៃទៃស  កម្ពុជា  យើង នៃះ។ ឥឡូវ ខ្ញុំ ដឹង ថា រូប ភាព 

ទាំង នោះ គឺ ខ្វះ ។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ ក៏ បង្កើត វា។ អ្វី ដៃល ខ្ញុំ 
ផ្តល់ ជូន លោក អ្នក ថ្ងៃ នៃះ មិន មៃន ជា រូប ថត 
ក៏ មិន មៃន ជា រូប ភាព តៃ មៃយា៉ៃង តៃ គឺ ជា  ការ  ស្វៃង រក៖ 
ការ ស្វៃង រក មាន តៃ ភាព យន្ត ទៃ ដៃល អាច
 ធ្វើ ទៅ បន។»

ថ្ងៃសុកៃ ទី៦  កក្ដដា ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

កង្វះរូបភាព
ដឹកនាំដោយ ប៉ៃន់ រិទ្ធី ៩៦នាទី ២០១៣  

ភាសខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

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.

           Friday, July 6 - 6:30pm

“For many years, I have been looking for 
the missing picture: a photograph taken 
between 1975 and 1979 by the Khmer Rouge. 
I searched for it vainly in the archives, in old 
papers, in the country villages of Cambodia. 
Today I know: this image must be missing. So 
I created it. What I give you today is neither 
the picture nor the search for a unique 
image, but the picture of a quest: the quest 
that cinema allows.” 

The Missing Picture
Directed by Rithy Panh, 96min, 2013, 
Khmer version with English subtitles
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រឿង Patti Cake$ គឺផ្តៃតលើ អ្នក ចមៃៀង  រ៉ៃប់ 
មា្នៃក់ ឈ្មៃះ ប៉ៃទៃីសៃយា ដុនបៃូវស្គី ៅ ឃីឡា ភី ឬ 
Patti Cake$ ដៃលខំបៃឹង តស៊ូ ជម្នះឧបសគ្គ  ដើមៃបី 
ភាពជោគជ័យ  នៅក្នុង សៃុកកំណើត  របស់នាង គឺ 
ទីកៃុង ញូជឺសុី។

កិច្ចពិភាកៃសាជាមួយ ដាវើ ជូ សមិទ្ធករភាពយន្ត
ខ្មៃរ-បរំង។

សូមអរគុណស្ថៃនទូតអាមៃតរិកនៅទីកៃុងភ្នំពៃញ
ដៃលបនផ្ដល់ភាពយន្តនៃះសមៃៃប់ការ
ចាក់បញ្ចៃំង។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០  កក្ដដា ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

PATTI CAKE$
ដឹកនាំដោយជៃរមី ជៃស្ពឺរ ១០៩នាទី ២០១៧ 

ភាសអង់គ្លៃស

            Saturday, July 20 - 6:30 pm

PATTI CAKE$ is centered on aspiring rapper 
Patricia Dombrowski, a.k.a. Killa P, a.k.a. Patti 
Cake$, who is fighting an unlikely quest for 
glory in her downtrodden hometown in 
New Jersey.

The screening will be followed by the 
discussion with Davy Chou, 
Cambodian-French filmmaker.

We’d like to thank the U.S. Embassy 
Phnom Penh for providing us the copy of
this film.

PATTI CAKE$
Directed by Geremy Jasper, 109min, 
2017, English version.
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ពិព័រណ៍

កម្មវិធីអត្តសញ្ញៃណកម្មគៃួសរកៃីកៃ គឺជានីតិវិធី
សមៃៃប់ការកំណត់អត្តសញ្ញៃណគៃួសរកៃីកៃ 
ដៃលអនុវត្តដោយកៃសួងផៃនការ។ ពិព័រណ៍នៃះ
បង្ហៃញពីរូបថតនៃអ្នកទទួលផល និងអ្នកអនុវត្ត
កម្មវិធីអត្តសញ្ញៃណកម្មគៃួសរកៃីកៃ ដោយ
ភា្ជៃប់ជាមួយបៃវត្តិខ្លីៗរបស់ពួកគត់។ 
តាមរយះរូបទាំងនៃះគឺ អាចឲៃយយើងដឹងអំពី 
តួនាទីនៃកម្មវិធីអត្តសញ្ញៃណកម្មគៃួសរកៃីកៃ និង
របៀបដៃលកម្មវិធីនៃះមានឥទ្ធិពលទៅលើការ
រស់នៅរបស់មនុសៃស។

កម្មវិធីអត្តសញ្ញៃណកម្មគៃួសរកៃីកៃ 
គំទៃដោយរដា្ឋៃភិបលអូសៃ្តាលី និងអាល្លឺម៉ង់។ 
ការគំទៃនៃះអនុវត្តដោយ GIZ។
ទសៃសនាដោយសៃរើ

រូបថតដោយ Conor Wall

http://www.conorwall.com

មិនទុកចោលនរណាមា្នៃក់- អ្នកទទួលផល និងអ្នក
អនុវត្តកម្មវិធីអត្តសញ្ញៃណកម្មគៃួសរកៃី្រក

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ២០ កក្កដា 

EXHIBITION 

The Identification of Poor Households 
Programme (IDPoor) is Cambodia’s poverty 
identification mechanism, run by the 
Ministry of Planning. This exhibition shows 
portraits of both beneficiaries and 
implementers of IDPoor along with brief 
stories about them. Through these 
personal accounts, one can learn about 
how IDPoor functions and how it affects 
people’s lives.

IDPoor is supported by the Australian 
and German Governments. This support 
is implemented by Deutsche Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH.
Free Admission

Photos by Conor Wall
http://www.conorwall.com

Leave no one behind  – beneficiaries 
and implementers of IDPoor

From June 21st to July 20th
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«ភាសជាឧបសគ្គមួយ» 

គឺជាបៃធនបទនៃគមៃៃងរូបថត 
ដៃលផ្តៃតទៅលើ ខ្មៃរកូនកាត់ 
និងខ្មៃរអណិកជនជំនាន់ទីពីរ 
ដៃលរស់នៅខៃត្តសៀមរប។ សៃរើជឿថា ភាស 
និងអត្តសញ្ញៃណ គឺជាកតា្តៃពីរមិនអាចផ្តៃច់ចៃញ
ពីគ្នៃបន។ ដោយសរហៃតុនៃះ ទើបគត់ប
នខិតខំស្វៃងយល់តាមរយៈគមៃៃងរូបថតនៃះ 
ដើមៃបីបង្ហៃញពីរឿងរ៉ៃវអត្តសញ្ញៃណមួយនៃះ 
ដៃលមិនសូវមានគៃនិយាយ។ 

ពិព័រណ៍រូបថត «ភាសជាឧបសគ្គមួយ» 
សហការជាដៃគូរវាងសិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ 
និងមជៃឈមណ្ឌលសោតទសៃសន៍បុប្ផៃណា។ 
ពិព័រណ៍រូបថតនៃះ គឺជាកម្មវិធីមួយនៃ 
«រដូវវបៃបធម៌៖ ការស្វៃងរកអត្តសញ្ញៃណ»

 ដៃលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ។ 

ភាសជាឧបសគ្គមួយ
ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ សីហា ដល់ថ្ងៃទី ២០ កញ្ញៃ 

សម្ពៃធពិព័រណ៍ នៅថ្ងៃទី១៥ សីហា  
វៃលម៉ៃង ៦ ល្ងៃច

“Language Barrier” is an ongoing photo 
project on the half, quarter Khmer children, 
and the second generation Khmer diaspora 
living in Siem Reap, Cambodia. As the 
author believes language and identity 
are inextricably linked, he delves into this 
journey through time to expose the less 
spoken narratives of Cambodian identity. 

With this body of work, Serey challenges 
the Cambodian society, including the kon 
kats and anekchoun Khmer, to rethink our 
own ideas of history and culture.

This photo exhibition ‘Language Barrier’ is 
a partnership between Cambodian Living 
Arts and Bophana Audiovisual Resource 
Center,  part of the Cultural Season: 
Exploring Identities, organised by 
Cambodian Living Arts.

Language Barrier

From Aug 15th to Sep 20th

Opening Reception: August 15th at 6 pm
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៧ ខៃកក្កដា  

ថ្ងៃ ទ១ី៤ ខៃកក្កដា 

ថ្ងៃ ទី២១ ខៃកក្កដា 

ថ្ងៃ ទី២៨ ខៃកក្កដា 

ថ្ងៃ្ងទ៤ ខៃសីហា

ថ្ងៃ្ងទី១១ ែខសីហា

ថ្ងៃ្ងទី១៨ ខៃសីហា

ថ្ងៃ្ងទី២៥ ខៃសីហា

កុំស្មៃនបងភ្លៃច

ជីវិត និងការស្លៃប់នៅពៃះវិហារ

កៃបាលអ្នកតា

រូបពីរចិត្តមួយ

ខ្មៃរកៃហម សំណួរយុត្តិធម៌ដ៏សមញ្ញ

ទំនប់ទប់មហាសមុទៃប៉ៃសុីហ្វិច មៃសិលមិញ និងថ្ងៃនៃះ

អ្នកវង្វៃងផ្លូវ

ផ្លូវមួយដៃលតៃូវដើរ & ស្នៃមញញឹមថ្មី

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

មិនទុកចោលនរណាមា្នៃក់- អ្នកទទួលផល និងអ្នកអនុវត្តកម្មវិធី
អត្តសញ្ញៃណកម្មគៃួសរកៃី្រក

ភាសជាឧបសគ្គមួយ

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ មិថុនា ដល់ថ្ងៃ
ទី ២០កក្កដា 

ថ្ងៃទី ១៥ សីហា ដល់ថ្ងៃទី ២០កញ្ញៃ 

ពិព័រណ៍

CINE SATURDAY 
July 7   
July 14
July 21
July 28
August 4
August 11
August 18
August 25

Don’t Think I’ve Forgotten
Life and Death at Preah Vihear
Kbal Neakta, the Head of our Ancestors
Two Bodies One Soul
Khmer Rouge, a Simple Question of Justice
The Sea Wall, Now and Then
The Wanderers
A Path to Walk &  New Smile

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

From June 21st to July 20th

From Aug 15th to Sep 20th

EXHIBITION 

Leave no one behind  – beneficiaries and 
implementers of IDPoor

Language Barrier

កង្វះរូបភាព
PATTI CAKE$

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី៦ ខៃកក្ដដា                 ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច
ថ្ងៃទី២០ ខៃកក្ដដា              ម៉ៃង៦ :៣០ល្ងៃច

The Missing Picture
PATTI CAKE$

CINECLUB 
July 6
July 20

6:30pm
6:30pm 
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរជាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០៩៣ ៣៦ ៥៥ ៦៥ ឬអ៊ីម៉ៃល
ratana.cheng@bophana.org

To organize group screening on Cambodian history, contact us 
at 010 600 848 / 095 48 7979 or ratana.cheng@bophana.org

ចង់ឲៃយបណ្ណសសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ២១ ៧៤ ឬអ៊ីម៉ៃល 
archives@bophana.org 

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


