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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៦ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដា្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ពៃះបរមរាជវាំងតៃូវបានសងសង់ឡើងក្នុង

ឆ្នៃំ ១៨៦៦ ដោយពៃះបាទនរោត្តម ដៃលមាន

រចនាសម្ព័ន្ធល្អប្លៃកពីមួយទៅមួយ

ទាំងរចនាបថផៃសំជាមួយនឹងសួនចៃបារ។

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

សមៃស់នៃពៃះបរមរាជវាំង
ផលិតដោយ ខៃមរាភាពយន្ដ ឆ្នៃំ ២០០០ 
រយៈពៃល ១៤ នាទី ភាសដើម

Royal Palace built in 1866 by King Norodom, 
the different structures of this 
pagoda-style compound and stroll 
in garden.

saturday, July 6 - 5pm

beauty of the Royal Palace
Produced by Khemara Pictures, 2000, 
14min, original version

រដ្ឋមន្តៃីមា្នៃក់របស់បៃទៃសបាណារដ្ឋ ដៃលលៃបី

ខាងពុករលួយ បានចាត់ឲៃយគៃសងសង់បៃៃសទ

ដ៏ល្អមួយសមៃៃប់លោកសៃីលួនហ៊ៃប ដៃលជាសៃី

កំណាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងពៃៃ។ បៃទៃសណាមថា

បានឈ្លៃនពានលើបៃទៃសបាណារដ្ឋ រួចយក

បៃៃសទនោះធ្វើជាទីស្នៃក់ការជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លនួ...

ផលិតដោយ ខៃមរាភាពយន្ដ ឆ្នៃ ំ២០០៦ 

រយៈពៃល ៤៤ នាទី ភាសខ្មៃរ

បៃៃសទនៅកណា្ដៃលពៃៃពៃឹកៃសា
The minister of Banaroth Kingdom, 
well-known for his corruption, builds a 
castle for his concubine, Luon Hèb. While 
Namtha Kingdom invades Banaroth, the 
army of Namtha captures the minister 
and seizes his castle…..

a castle in the Middle of the 
Forest
Produced by Khemara Pictures, 2006, 
44min, Khmer version
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saturday,  July 13 - 5pm

This documentary comes back to the life 
of François Bizot, French arrested by the 
Khmers Rouges in 1971. He was 
prisoners in a camp and finally liberated 
after 3 months of captivity, thanks to 
the intervention of Duch, who will become 
later the leader of the notorious prison of 
Tuol Sleng (S-21).

behind the gate
Directed by Jean Baronnet, 2003, 52min, 
French version

នៅខាងកៃៃយខ្លៃងទា្វៃរធំ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភាពយន្តឯកសរនៃះតំណាលអំពីជីវិតរបស់លោក 

ហៃ្វង់ស័រ ប៊ីហៃសូ (François Bizot) ជាជនជាតិ

បារាំងមា្នៃក់ដៃលតៃូវបានឃាត់ខ្លួនដោយពួកខៃ្មរ

កៃហមក្នុងឆ្នៃំ ១៩៧១។ គាត់បានជាប់ឃុំនៅក្នុង

ជំរំឃុំឃាំងមួយ តៃក៏បានរួចខ្លួនវិញនៅរយៈពៃល

បីខៃកៃៃយ ដោយសរមានអន្តរាគមន៍របស់ ឌុច 

(Duch) ដៃលជាអនាគតអ្នកទទួលខុសតៃូវ

មន្ទីរ ស-២១។

ដឹកនំាដោយ ហៃសង់ បារូ៉ណៃ ឆ្នៃ ំ២០០៣ 

រយៈពៃល ៥២ នាទី ភាសបារំាង
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saturday, July  20 - 5pm

ការឆ្លះុបញ្ចៃងំអំពីអំពើបៃល័យ
ពូជសសន៍

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ កក្កដា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភាពយន្តខ្លីមួយដៃលបង្ហៃញអំពីការបៃល័យ

ពូជសសន៍នៅកម្ពុជារវាងឆ្នៃំ ១៩៧៥-១៩៧៩ 

ដៃលគៃបា៉ៃន់បៃមាណថា មនុសៃសដល់ទៅ ២ លន

នាក់តៃូវបានសមា្លៃប់កៃៃមរបបនៃះ។ ភាពយន្តនៃះ

បង្ហៃញពីរូបថតរបស់អ្នកទោសនៅគុកទួលស្លៃង 

ស-២១ ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ ដៃលឥឡូវនៃះជា

សរមន្ទីរបៃល័យពូជសសន៍។ ទាំងនោះគឺជា 

"រូបថត" ដៃលបៃើការឆ្លុះបញ្ចៃំងពីកញ្ចក់ដៃលនៅ

ពីកៃៃយពួកគៃ ដើមៃបីបង្ហៃញនូវពន្ធនាគារដៃល

មានភាពគួរឲៃយស្អប់ខ្ពើមនៅលើសោកនាដកម្មនៃះ។

ផលិតដោយ ដាវីត ហ្វឌីៃល ឆ្នៃ ំ២០១៩ រយៈពៃល 

៤ នាទី ភាសអង់គ្លៃស មានអកៃសរខ្មៃររត់ពីកៃៃម

Reflections on a genocide 
Produced by David Fedele, 2019, 4min, 
English version with Khmer subtitles 

This is a short film that explores the 
genocide in Cambodia during 1975-1979. 
It is estimated that up to 2 million people 
were killed, under the rule of the Khmer 
Rouge. The film features still photos of 
prisoners taken at Tuol Sleng S-21 Prison 
in Phnom Penh, which is now a Genocide 
Museum. They are all “photos of photos”, 
and use the reflection of the glass which 
they are behind, to reveal the surroundings
 of the prison, creating a haunting yet 
respectful perspective on this human 
tragedy.
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គៃសួរមីងតាន់

កម្ពជុាកៃៃយភាពអាសន្ន

បនា្ទៃប់ពីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីជំរំជនភៀសខ្លួននាឆ្នៃំ 

១៩៩២ មក គៃួសរមីងតាន់បានមករស់នៅ

បៃទៃសកម្ពុជាជាថ្មី។ សមាជិកគៃួសរនៃះនឹងជួប

សៃចក្តីលំបាកក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុង

សង្គម ដោយហៃតុថាកសិករទាំងនៃះពុំមានទាំង

គោ ពុំមានទាំងដី ហើយក៏ពុំមានការងរធ្វើទៀត។ 

ចាប់ពីពៃលនៃះតទៅ ពួកគៃរស់នៅក្នុងសៃចក្តីពៃួយ

បារម្ភ.....

ទីភា្នៃក់ងរសៃៃវជៃៃវគៃួសររបស់គណៈកមា្មៃធិការ

កាកបាទកៃហមអន្តរជាតិ (CICR) បង្កើតឡើង

ដើមៃបីធានា ផ្តល់ដំណឹង និងធ្វើឲៃយមានទំនាក់ទំនង

ឡើងវិញរវាងសមាជិកគៃួសរដៃលពៃៃត់បៃៃសគា្នៃ។

 ទីភា្នៃក់ងរនៃះ ចាប់ពីឥឡូវទៅ ទទួលបាននូវ

កិច្ចសហការស្វៃងរកសច់ញាតិ ទាំងនៅ

ខាងបៃទៃសកម្ពុជា និងនៅខាងបៃទៃសថៃ 

ដៃលជាប់ពៃំដៃនគា្នៃ។

ដឹកនំាដោយ ប៉ាៃន់ រិទ្ធ ីឆ្នៃ ំ១៩៩៥ រយៈពៃល 

៣១ នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរបារំាងរត់ពីកៃៃម

ផលិតដោយ គណៈកមា្មៃធិការកាកបាទកៃហម

អន្តរជាតិ (CICR) ឆ្នៃ ំ១៩៩១ រយៈពៃល ២៧ នាទី 

ភាសខ្មៃរ

Directed by Rithy Panh, 1995, 31min, 
Khmer version with French subtitles

Produced by ICRC (International Committee
of the Red Cross), 1991, 27min, 
Khmer version

After its refugee camp repatriation in 
1992, the Tan’s family is back in Cambodia. 
The family members are confronted with 
integration difficulties because these 
farmers don’t have neither oxen, nor 
land, nor work. They live in dread of their 
children keep on suffering poverty.

The Central Agency of Research aims 
to reassure, give information to, and 
reestablish communication between the 
members of a dispersed family. From now 
on, the Agency benefits from collaborative
research from each side of the border 
between Cambodia and Thailand, in 
different camps.

the tan’s Family

cambodia: beyond the 
Emergency



12 13

លោកអនុសៃនីយ៍ឯកបារាំងមានដើមកំណើត

ខ្មៃរឈ្មៃះ អាឡាំង តាន់ បានចាកចៃញពី

បៃទៃសបារាំងដើមៃបីមកបំពៃញភារកិច្ចក្នុង

បៃសកកម្មអ៊ុនតាក់ (UNTAC) នៅកម្ពុជា។ 

កំលោះដ៏សៃស់សង្ហៃបានលង់សៃ្នហ៍នារីមៃមា៉ៃយ

មា្នៃក់គឺនាងបុបា្ផៃ រហូតដកចិត្តមិនរួច ដោយគៃមិន

គិតពីអតីតកាលរបស់នាង។ តើអាឡាំង តាន់ 

អាចឆក់យកបៃះដូងនារីមៃម៉ាៃយនៃះបានដៃរឬទៃ?

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ កក្កដា   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ចមៃបា៉ៃបាត់ដំបង
ផលិតដោយ ខៃមរាភាពយន្ដ ឆ្នៃំ ១៩៩៣ 
រយៈពៃល ៤៤ នាទី ភាសខ្មៃរ

saturday, July  27 - 5pm

champa battambang
Produced by Khemara Pictures, 1993, 
44min, Khmer version

Alain Tan, a Khmer born in France, left 
France to work on the UNTAC mission in 
Cambodia. The gorgeous young man falls 
in love of Bopha, and could not resist 
thinking of her past. How about Alain Tan 
catch the heart of Bopha? What will their 
love be?
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ភាពយន្តឯកសរស្តីពីសលអាសុី 

(សលបារាំងចុងបូពា៌ៃ) ដៃលជាស្ថប័នមួយ

សិកៃសាលើអរិយធម៌បូពា៌ៃបៃទៃសជិតមួយសតវតៃសរ៍

មកហើយ។ ហើយសលបារាំងចុងបូពា៌ៃបាន

ចាប់ផ្តើមការងរជួសជុល បនា្ទៃប់មកធ្វើការ

បៃមូលសសៃ្តាសឹ្លករឹតខ្មៃរ.....

ពៃះអង្គមា្ចៃស់ឥន្ទបុតៃ ជាបុរាណវិទូខ្មៃរដ៏លៃបីលៃបាញ។

ពៃះអង្គ និងលោកអនុសៃនីយ៍ទោ រិទ្ធី បានជៃៃប

ថា មានអ្នកកាប់អុសមា្នៃក់ឈ្មៃះ សុខ បាន

រាយការណ៍ជូនលោកចៅហ្វៃយខៃត្តភ្នំដងរៃកថា 

គៃបានរកឃើញដោយចៃដនៃយនូវបៃៃសទដ៏ល្អ

មួយ ដៃលស្ថិតនៅកំបាំងនៃជួរភ្នំពីរនៃភ្នំដងរៃក 

កៃបៃរពៃំដៃនកម្ពុជា-ថៃ។ 

ទៃង់យាងរូតរះផៃសងពៃៃងរកបៃៃសទនោះនៅក្នុង

ពៃៃដ៏សៃនអាថ៌កំបាំង ពៃឺពៃួច និងគួរឲៃយភ័យ

ខា្លៃចបំផុត.....

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣ សីហ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ សីហ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

សលអាសុី

បុរីកំបាំងកណា្ដៃលភ្នំ

ដឹកនាំដោយ ហៃសង់ប៉ូល កូឡៃន ឆ្នៃំ ១៩៩៦ 
រយៈពៃល ៨១ នាទី ភាសបារាំង

ដឹកនាំដោយ សម្ដៃច នរោត្តម សីហនុ រយៈពៃល 
៨៨ នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

saturday, august  3 - 5pm

saturday, august  10 - 5pm

the school of asia

the Mysterious city 

Directed by Jean-Paul Colleyn, 1996, 
81min, French version

Directed by Norodom Sihanouk, 88min, 
Khmer version with English subtitles

Documentary about “l’Ecole de l’Asie” 
(Ecole française d’Extrême Orient). It is 
an institute that studies since a century 
the civilizations of Far East. The Ecole 
française d’Extrême Orient started the 
restoration of the site and supervised the 
collect of Khmer manuscripts…..

Prince Indra-putra, a famous archaeologist. 
The prince and Mr. Rithy knew that, a 
woodcutter named Sok reported to 
responsible of province Phnom Dangrek 
that he was accidentally found at a beautiful 
temple in the heart of the two mountain 
ranges of the Dangrek Mountains near 
the border Thai and Cambodia. The prince 
was interested in this fascinating mission. 
He went on to discover the ruins of the 
temple in the mysterious forest, and was 
frightened.
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ទិដ្ឋភាពប្លៃកភ្នៃកជាចៃើននឹងតៃវូបានបង្ហៃញជូនអស់

លោកអ្នកនាង អំពីបៃទៃសកម្ពជុាក្នងុឆ្នៃ ំ១៩៩៥ គឺ

នៅកៃៃយកិច្ចពៃមពៃៀងសន្ដភិាពទីកៃងុប៉ាៃរីស។ 

ការស្ថៃបនាឡើងវិញនូវវិស័យនានា ក្នងុនោះរួមមាន 

ការអប់រំ សុខាភិបាល គមនាគមន៍ ទៃសចរណ៍ 

និងសៃដ្ឋកិច្ច ជាដើម។ ភាពយន្ដឯកសរនៃះហក់

នំាយើងឲៃយជៃតួជៃៃបបន្ថៃមពីដំណើររបស់កម្ពជុា

ដៃលកំពុងឈនទៅរករបត់នយោបាយដៃលមាន

ភាពបៃសើរឡើង.....

ឥណ្ឌចិូន ឆ្នៃ ំ១៩៣១ ក្នងុឈូងសមុទៃថៃ តាមឆ្នៃរ
មហសមុទៃប៉ាៃសីុហ្វចិ សៃ្តជីាមា្តៃយមា្នៃក់បៃងឹរស់ទំាង
លំបាកជាមួយកូនពីរនាក់គឺ សូសៃហ្វ (២០ ឆ្នៃ)ំ
និងសូ៊ហៃសាន (១៦ ឆ្នៃ)ំ។ គាត់ដឹងថា ពួកគៃនឹង
ចាកចៃញពីគាត់នៅថ្ងៃណាមួយ។ គាត់បានចំណាយ
ធនធានទំាងបុ៉នា្មៃនទៅលើដីដៃលលិចទឹក និងដៃល
មិនអាចដំាដុះបាន...

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ សីហ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ សីហ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្ពុជា ១៩៩៥

 ទំនប់ទប់មហសមុទៃបា៉ៃសុីហ្វិច

ផលិតដោយ ខៃមរាភាពយន្ដ ឆ្នៃំ ១៩៩៥ 
រយៈពៃល ៦២ នាទី ភាសដើម

ដឹកនាំដោយ បា៉ៃន់ រិទ្ធី ឆ្នៃំ ២០០៩ រយៈពៃល 
១១០ នាទី ភាសបារាំង 
មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

saturday, august  17 - 5pm

saturday, august  24 - 5pm

cambodia 1995

the sea Wall

Produced by Khemara Pictures, 1995, 
62min, original version

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

The spectacular scenes will show you from 
Cambodia in 1995, behind the peace 
agreement in Paris. Reconstruction of sectors 
such as education, health, transport, tourism 
and economy. This documentary seems to us 
to gain more insight into Cambodia’s progress 
towards a better political transition.

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…..
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វាសនារបស់នារីរកសុីផ្លូវភៃទ ដៃលទទួលរងនូវ

ផលវិបាកបនៃសល់ពីសង្គៃៃមរយៈពៃលជិត ១០ ឆ្នៃំ។ 

ពួកគៃរស់នៅចំកណា្ដៃលបៃះដូងនៃរាជធានីភ្នំពៃញ 

គឺនៅប៊ូឌីញ ស និងបណ្ដៃយជីវិតទៅក្នុងអំពើ

ពៃសៃយាចារ។ ភាពអៀនខា្មៃសបណា្ដៃលឲៃយពួកគៃ

បន្តបៃកបរបរនៃះ និងមិនហ៊ៃនវិលតៃឡប់ទៅ

សៃុកកំណើតវិញ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ សីហ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កៃដាសមិនអាចខ្ចប់ភ្លើងបានទៃ
ដឹកនាំដោយ បា៉ៃន់ រិទ្ធី ឆ្នៃំ ២០០៦ រយៈពៃល 
៨៧ នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

saturday, august  31 - 5pm

Paper cannot wrap up 
embers
Directed by Rithy Panh, 2006, 87min, 
Khmer version with English subtitles

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…..
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

រៀបចំកម្មវិធីដោយ កៃុមស្លៃបបា៉ៃកកាខ្មៃរ

រាតៃីកំណាពៃយ “ផ្លូវតូច” មានគោលបំណងលើក
កម្ពស់កំណាពៃយខ្មៃរ ពិសៃសផ្តៃតលើទំនាក់ទំនង
រវាងកំណាពៃយ និងរូបភាព។

ក្នុងវគ្គអាន យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញកវី អ្នកនិពន្ធ
សិលៃបករ និងទសៃសនិកជន ភា្ជៃប់មកជាមួយនូវ
រូបភាពនានា ដូចជារូបថត ឬ រូបទៃសភាពដៃល
អ្នកសៃលញ់ ដៃលលោកអ្នកអាចអានជាមួយ
កំណាពៃយ រឿងខ្លី ឬសំបុតៃចាស់ៗ ដៃលអ្នករកៃសា
ទុកមកជាមួយ។ មិនថារូបភាព វីដៃអូភាពយន្ត 
ឬស្នៃដៃសំណៃរនោះទៃ វត្ថុទាំងនោះសុទ្ធតៃ
ឆ្លុះបញ្ចៃំងពីអ្នកផ្ទៃល់ ទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ 
មនោសញ្ចៃតនា និងទសៃសនៈផៃសៃងៗ។

នៅចុងម៉ៃង យើងនឹងមានវៃទិកាពិភាកៃសាគា្នៃអំពី
អន្តរកម្មរវាងរូបភាព និងអកៃសរសិលៃប៍ ថាតើវាអាច
បំពៃញន័យឲៃយគា្នៃបានបៃបណា និងផ្តល់
ទសៃសនទានល្អៗបៃបណាខ្លះដល់យើង។

ថ្ងៃសុកៃ ទី ១៩ ខៃកក្កដា  ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

រាតៃីកំណាពៃយ “ផ្លូវតូច”

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 19 - 6:30pm

Promoted by the Slap Paka Khmer (Khmer 
Collaborative Writers)

“Small Avenue” Poetry Night is aiming 
to promote connections between poetry 
and images.

For the open mic session, we invite poets, 
writers, artists and the audience to bring 
photos and moving images (2min 
duration max.) along with their writing 
work. The idea is to express yourself both 
by words and images, creating any
 possible connection between them, 
bringing new lights to our thoughts.

In the end, we will have a discussion 
about the relation between literature 
and images.

“small avenue”
Poetry night
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           Friday, august 9 - 6:30pm

With the love of the film industry, Heng 
Lim spent his time studying and 
producing a series of movies. This 
passionate commitment has motivated 
his love to become a reality.
In August, Heng Lim will come to 
showcase his films and meet with ladies 
and gentlemen, especially young people, 
to share the experiences together at the 
Cine Club.

Meeting with heng lim: 
a young Filmmaker

ដោយក្ដីសៃលញ់វិស័យខៃសៃភាពយន្ដ យុវជន 

ហៃង លីម បានចំណាយពៃលវៃលរបស់ខ្លួន

ដើមៃបីសិកៃសា និងផលិតភាពយន្ដជាបន្ដបនា្ទៃប់។ 

ការតាំងចិត្តដ៏មះមុតនៃះ បានជំរុញអោយក្ដី

សៃលញ់របស់ខ្លួនបានកា្លៃយជាការពិត។

នាខៃសីហនៃះ យុវជន ហៃង លីម នឹងចូល

ខ្លួនមកបង្ហៃញខៃសៃភាពយន្ដរបស់គាត់ ហើយនឹង

ជួបជាមួយអស់លោក លោកសៃី ពិសៃស

យុវជនទាំងឡាយ ដើមៃបីចៃករំលៃក និងផ្លៃស់

ប្ដូរនូវបទពិសោធន៍គា្នៃទៅវិញទៅមកនៅក្នុង

កម្មវិធីសុីណៃក្លឹប។

ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ខៃសីហ  ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

ភាពយន្ដរបស់យុវជន ហៃង លីម
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គមៃៃងរូបថតរួមគា្នៃនៃះ គឺជាគមៃៃងដៃលតៃូវ
បានជំរុញទឹកចិត្តពីស្នៃដៃដើមរបស់សិលៃបករ
ខ្មៃរផ្នៃកថតរូប លោក ម៉ក់ រ៉ៃមីសៃសា។ 
យុវជនកម្ពុជាដៃលរស់នៅតាមទីជនបទ និង
សហគមន៍ដៃលនៅឆ្ងៃយពីគា្នៃនៅតាមដងទន្លៃ
មៃគង្គ បានធ្វើការងរជាមួយលោក រ៉ៃមីសៃសា 
ដើមៃបីចងកៃងឯកសរតាមរយៈរូបភាព។

គោលបំណងនៃការតាំងពិព័រណ៍នៃះ គឺដើមៃបីផ្ដល់
ភាពអង់អាចដល់យុវជនក្នុងការរៀបរាប់អំពីរឿងរា៉ៃវ
ផ្ទៃល់ខ្លួន និងដើមៃបីបង្ហៃញពីបញ្ហៃនានាដៃល
កំពុងកើតឡើងមកលើសហគមន៍មួយចំនួនដៃល
ពិបាកទៅដល់បំផុតក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។ ការតាំង
ពិព័រណ៍នៃះក៏ផ្ដៃតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅ
លើបញ្ហៃបៃឈមធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន 

ពិព័រណ៍រូបថត “ទឹកជាជីវិត ៖ 
គា្មៃននរណាមា្នៃក់តៃូវបានទុកចោល”

ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខៃកក្កដា 

ពិព័រណ៍

រៀបចំឡើងដោយអង្គការ វ័តធឺអៃត កម្ពុជា 
(WaterAid Cambodia)
ចូលរួមដោយសិលៃបករខ្មៃរដៃលមានកិត្តិនាម
លោក ម៉ក់ រ៉ៃមីសៃសា និងអ្នកថតរូបជាយុវជន
សម្ពៃធពិព័រណ៍នៅថ្ងៃទី ៣ ខៃកក្កដា ឆ្នៃំ ២០១៩ 
វៃលម៉ៃង ៤ រសៀល

This Participatory Photography Project is 
inspired by the original work of Cambodian 
photo artist, Mr. Remissa Mak. Cambodian 
youth living in rural and marginalised 
communities along the Mekong worked 
with Remissa to document through pho-
tographs.

The aim of the exhibition is to empower 
youth to tell their own stories and to 
shine a light on issues facing in some 
of the hardest to reach communities in 
Cambodia. This exhibition also focuses 
our attention on some of acute challenges 
that lie ahead, so that our sector can begin 
scaling up solutions for these communities 
from now onwards, so that no one is left 
behind.

Hong Rany

Photo Exhibition “Water is life – 
leaving no One behind”

From July 1 – July 27

ExhIbItIOn 

Organized by WaterAid Cambodia
Featuring renowned Cambodian photographer 
Mak Remissa and youth photographers
Opening: July 3, 2019 at 4pm
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Beyond the exhibition, every Friday evening 
(July 12, 19 and 26 at 4pm), you are invited 
to the talks of young photographers and 
watch relevant videos as well.

Free admission

ដៃលមាននៅខាងមុខ ដើមៃបីឲៃយវិស័យរបស់យើង
អាចចាប់ផ្ដើមពងៃីកដំណះសៃៃយសមៃៃប់
សហគមន៍ទាំងនោះ ចាប់ពីពៃលនៃះតទៅ 
ហើយនឹងពុំមាននរណាមា្នៃក់តៃូវបានទុកចោល
នោះឡើយ។

លើសពីការទសៃសនាពិព័រណ៍ 
នៅរៀងរាល់ល្ងៃចថ្ងៃសុកៃ (ថ្ងៃទី ១២, ១៩ និង 
២៦ ខៃកក្កដា វៃលម៉ៃង ៤ រសៀល) លោក
អ្នកក៏អាចចូលរួមស្ដៃប់ការធ្វើបទបង្ហៃញរបស់
អ្នកថតរូបដៃលជាយុវជន ពៃមទាំងទសៃសនាវីដៃអូ
ពាក់ព័ន្ធផងដៃរ។

ចូលរួម និងទសៃសនាដោយសៃរី

Yousos Apdoul Rashim

Huy Sreyneang

Sok Sineath
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គឹម ហក់ បានធ្វើការផៃសងពៃៃងរុករកមួយដោយ
ចៃញដំណើរពីសៃុកកំណើតរបស់គាត់នៅឯខៃត្ត
បាត់ដំបង ឆ្ពៃះទៅតំបន់ផៃសៃងៗទៀតក្នុងបៃទៃស
កម្ពុជា ហើយក៏បានទៅដល់បៃទៃសអូស្តៃៃលី 
ពៃមទាំងបៃទៃសនូវៃលហៃសៃឡង់ ទៀតផង។ 
នៅក្នុងកន្លៃងនីមួយៗ គាត់បានរកឃើញបៃជាជន
កម្ពុជាដៃលបានរស់រានពីរបបខ្មៃរកៃហម ជាមួយ
នឹងរឿងរា៉ៃវផ្ទៃល់ខ្លួនផៃសៃងៗគា្នៃអំពីការឈឺចាប់ 
និងភាពរឹងមាំ។

ដោយមានការគាំទៃពីមូលនិធិ Rei Foundation 
ក្នុងឆ្នៃំ ២០១៨ គឹម ហក់ បានចំណាយពៃលជាមួយ
នឹងបៃជាជនកម្ពុជាចំនួន ១២ គៃួសរដៃលរស់នៅឯ
បៃទៃសនូវៃលហៃសៃឡង់ ដោយធ្វើការចងកៃងនូវ
ឯកសរផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់។ ក្នុងឯកសរទាំង
នោះ ពួកគាត់បានរៀបរាប់អំពីការរស់រានមានជីវិតពី
របបខ្មៃរកៃហម អំពីជំរំជនភៀសខ្លួន ហើយបនា្ទៃប់មក
គឺការតាំងទីលំនៅដ៏សៃនឆ្ងៃយពីសៃុកកំណើតរបស់
ពួកគាត់។

ទសៃសនាដោយសៃរី

ពិព័រណ៍រូបថត «រស់រាន»
ពីថ្ងៃទី ១ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខៃសីហ 

ដោយលោក គឹម ហក់ សិលៃបករថតរូប
សម្ពៃធពិព័រណ៍នៅថ្ងៃទី ១ ខៃសីហ ឆ្នៃំ ២០១៩ 
វៃលម៉ៃង ៦ និង ៣០ នាទីល្ងៃច A journey of discovery has taken the artist 

Kim Hak from his home town of 
Battambang to other parts of Cambodia 
and on to Australia and New Zealand. In 
each of these places he has found
 Cambodians who survived the Khmer 
Rouge and have their own unique stories of 
trauma and strength.

In 2018, with support from the Rei 
Foundation, Kim Hak spent time with 12 
Cambodian families now in New Zealand, 
documenting their personal objects that 
hold the stories from their journey in 
surviving the Khmer Rouge and refugee 
camps and then resettling far from their 
homeland.

A version of this exhibition was first shown 
at Objectspace gallery in Auckland, New 
Zealand from 1 June to 20 July 2019. It will 
exist in Cambodia on 1 August.

Free admission

Photo Exhibition “alive”
From august 1 - august 31 

By Kim Hak, photographer
Opening: 1 August 2019 at 6.30pm
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វិវត្តន៍អកៃសរខ្មៃរ
បាឋកថា

ធ្វើបទបង្ហៃញដោយលោក ហុ៊ន ឈុនតៃង 
គៃបូងៃៀនផ្នៃកភាសវិទៃយា

ថ្ងៃទី១៨ ខៃកក្កដា ឆ្នៃំ២០១៩ វៃលម៉ៃង៦ល្ងៃច

គំនិតអំពីការវិវត្តអកៃសរខ្មៃរចំនួន១០លើកនៅក្នុង
សៀវភៅវៃយៃយាករណ៍ភាសខ្មៃររបស់លោក 
ហៃសក មា៉ៃស្ពៃរ៉ូ ដៃលបោះពុម្ពនៅ១៩១៥ បាន
រីកសយទូលយក្នុងចំណមអ្នកសិកៃសាក្នុង
បៃទៃសខ្មៃរ។ លោកចំណាយពៃល២០ឆ្នៃំក្នុងការ
ចងកៃងសៀវភៅនៃះ និងបានលើកគំរូអកៃសរក្នុង
សិលចារឹកចំនួន៩មកបង្ហៃញ ខណៈពៃលនោះ
ចំនួនសិលចារឹកដៃលរកឃើញនៅមានចំនួន
តិចតួចនៅឡើយ។ មកដល់សព្វថ្ងៃនៃះ ចំនួន
សិលចារឹកចុះបញ្ជីកើនឡើងរហូតដល់ជាង
១៤០០ផ្ទៃំង។ បាឋកថានៃះនឹងលើកការពិភាកៃសា
ថាតើអកៃសរខ្មៃរពិតជាវិវត្ត១០លើកមៃនទៃ? តើអ្វី
ជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃវិវត្តន៍អកៃសរខ្មៃរ? ក៏នឹង
បង្ហៃញនូវលក្ខណៈអកៃសរខ្មៃរដោយផ្អៃកលើភស្ដតុាង
ឯកសរសំណៃរនានាពីបុរាណ 
ជាពិសៃសគឺសិលចារឹក។

បាឋកថានៃះធ្វើឡើងជាភាសខ្មៃរ
ចូលរួមដោយសៃរី

the Evolutions of Khmer scripts

The idea of the 10 evolutions of Khmer 
scripts in the “Grammar of the Khmer 
language” book of Georges Maspero, 
published in 1915, has spread among 
scholars in Cambodia. He spent 20 years 
compiling the book and stated the 
Khmer script models in nine inscriptions, 
while the number of founded inscriptions 
still remains small. To date, the number 
of listed inscriptions has increased to 
over 1,400. This lecture will discuss 
whether the Khmer scripts actually 
evolved 10 times? What are the criteria 
for the development of Khmer script? 
Also, the lecture will display Khmer 
scripts based on evidence of ancient 
writings, especially inscriptions.

Conducted in Khmer
Free admission

lEctuRE

July 18, 2019, at 6 PM

lectured by Mr. hun chhunteng, 
lecturer of linguistics
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ក្នងុរាតៃមួីយដ៏ស្ងប់ស្ងៃត់ ណាត ដៃលជាអ្នករត់មូ៉តូ

កង់បី បានជួបនឹងនារីមា្នៃក់ដៃលធ្វើឲៃយគាត់នឹកឃើញ

រឿងអតីត។ នៅពៃលគាត់តៃឡប់មកផ្ទះវិញគាត់បាន

សរភាពបៃៃប់ភរិយាគាត់ថា គាត់ចង់ផ្លៃស់ទីលំនៅ។ 

ការសមៃៃចនៃះបានជំរុញឲៃយពួកគៃបង្ហៃញនូវការពិត

មួយចំនួនដៃលមិនអាចនិយាយចៃញមកបានអំពី

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគៃក្នងុរបបខ្មៃរកៃហម។

ភ្នពំៃញពៃលរាតៃ។ី អ្នករំា  hip-hop ក្មៃងៗបីនាក់

បានជិះមូ៉តូតៃមួយ ហើយក៏ឈប់នៅលើផ្លវូមួយ

សុទ្ធតៃវាលខៃសាច់។ នីកបានដើររកទូរស័ព្ទ iPhone 

មួយគៃឿងដៃលគៃលៃបីថាមានគៃជៃះុបាត់ម្ដុនំោះ។ 

ពិសិដ្ឋ និងធី បានជជៃកគា្នៃលៃងពីក្តសីងៃឃឹម និងភាព

ភ័យខា្លៃច ហើយពិសិដ្ឋក៏បានបញ្ចៃញកៃបាច់រំាតាម

Michael Jackson។ ពៃលនោះ ពួកគៃក៏បាន

ជួបនឹងលក្ខណិា ដៃលជាអ្នកលក់ដូរវ័យក្មៃងតាម

ចិញ្ចើមផ្លវូជាមួយនឹងរទៃះពណ៌ចមៃះុរបស់នាង។

ចូលរួមដោយសៃរី

ជជៃក និងទសៃសនាភាពយន្តខា្នៃតខ្លីជាមួយ 
នាង កាវិច

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដពិសៃស

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២០ ខៃកក្កដា ម៉ៃង ៣ រសៀល

កង់បី 

ដីថ្មផី្លវូខូច

talk and Watch short films with 
Kavich neang

Three Wheels

On a lonely night, tuk-tuk driver Nath meets a 
woman who reminds him of his past.  When he 
returns home, he confesses to his wife that he 
wants to move. This realization will help them 
reveal unspoken realities of their marriage 
dating from the Khmer Rouge regime.

New Land Broken Road

Phnom Penh at night. Three young hip-hop 
dancers drive a single motorbike and stop 
on a muddy deserted road. Nick leaves the 
others to look for an iPhone he heard was 
lost in the area. Piseth and Thy discuss their 
hopes and doubts, and Piseth shows his best 
Michael Jackson moves. They meet Leakhena, 
a young female street vendor whose cart is 
full of colors.

Free admission

sPEcIal scREEnIng

saturday, July 20 – 3 pm
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នៃះជាកិច្ចពិភាកៃសាមួយជំុវិញភាពយន្តរបស់លោក 

ប៉ាៃន់ រិទ្ធ ីដៃលបៃមូលផ្ដុទំៅដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវ

អន្ដរជាតិ និងមកពីវិស័យខុសៗគា្នៃជាចៃើន។ 

កិច្ចពិភាកៃសានៃះតៃវូបានផៃសារភា្ជៃប់ទៅនឹងឯកសរ

សៃៃវជៃៃវមួយដៃលមានចំណងជើងថា 

"អ្វគីៃប់យ៉ាៃងមានពៃលឹង ៖ ភាពយន្តរបស់លោក 

ប៉ាៃន់ រិទ្ធ"ី ដៃលតៃវូបានកៃសមៃលួដោយ 

Joseph Mai និង Leslie Barnes 

សមៃៃប់សកលវិទៃយាល័យ Rutgers Press ។ 

កិច្ចពិភាកៃសានៃះនឹងបើកជាសធារណៈ។

ធ្វើឡើងជាភាសអង់គ្លៃស

ចូលរួមដោយសៃរី

អ្វីគៃប់យា៉ៃងមានពៃលឹង ៖ ភាពយន្តរបស់លោក 
បា៉ៃន់ រិទ្ធី

កិច្ចពិភាកៃសា

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២២ ខៃកក្កដា ម៉ៃង ៨ ពៃកឹ

Everything has a soul: the cinema of 
Rithy Panh

A symposium devoted to the cinema of Rithy 
Panh, assembling an international and 
interdisciplinary group of scholars. 
The symposium is in association with the 
forthcoming volume “Everything Has a Soul: 
The Cinema of Rithy Panh” edited by Joseph 
Mai and Leslie Barnes for the University of 
Rutgers Press. Open to the public.

Conducted in English
Free admission

syMPOsIuM

Monday, July 22 - 8 am
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៦ ខៃកក្កដា  

ថ្ងៃ ទី១៣ ខៃកក្កដា 

ថ្ងៃ ទី២០ ខៃកក្កដា 

ថ្ងៃ្ងទី២៧ ែខកក្កដា  

ថ្ងៃ្ងទី៣ ខៃសីហ

ថ្ងៃ្ងទី១០ ខៃសីហ

ថ្ងៃ្ងទី១៧ ខៃសីហ

ថ្ងៃ្ងទី២៤ ខៃសីហ

ថ្ងៃ្ងទី៣១ ខៃសីហ

សមៃស់នៃពៃះបរមរាជវាំង &  បៃៃសទនៅកណា្ដៃលពៃៃ...

នៅខាងកៃៃយខ្លៃងទា្វៃរធំ

ការឆ្លុះបញ្ចៃំងអំពី...& គៃួសរមីងតាន់ & កម្ពុជាកៃៃយ...

ចមៃបា៉ៃបាត់ដំបង

សលអាសុី

បុរីកំបាំងកណា្ដៃលភ្នំ

កម្ពុជា ១៩៩៥

ទំនប់ទប់មហសមុទៃបា៉ៃសុីហ្វិច 

កៃដាសមិនអាចខ្ចប់ភ្លើងបានទៃ

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

រាតៃីកំណាពៃយ “ ផ្លូវតូច ”
ភាពយន្ដរបស់យុវជន ហៃង លីម

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី១៩ ខៃកក្ដដា                 ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច
ថ្ងៃទី៩ ខៃសីហ                   ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច

ពិព័រណ៍រូបថត «រស់រាន»

ពិព័រណ៍រូបថត “ទឹកជាជីវិត ៖ គា្មៃននរណាមា្នៃក់តៃូវបានទុកចោល”

ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខៃសីហ

ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខៃកក្កដា

ពិព័រណ៍

វិវត្តន៍អកៃសរខ្មៃរថ្ងៃទី១៨ ខៃកក្កដា ម៉ៃង៦ល្ងៃច

បាឋកថា

ជជៃក និងទសៃសនាភាពយន្តខា្នៃតខ្លីជាមួយ នាង កាវិច

អ្វីគៃប់យា៉ៃងមានពៃលឹង ៖ ភាពយន្តរបស់លោក បា៉ៃន់ រិទ្ធី

ថ្ងៃទី ២០ ខៃកក្កដា ម៉ៃង៣ រសៀល

ថ្ងៃទី ២២ ខៃកក្កដា ម៉ៃង ៨ពៃឹក

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដពិសៃស

កិច្ចពិភាកៃសា

cInE satuRDay 
July 6   
July 13
July 20
 July 27
August 3
August 10
August 17
August 24
August 31

Beauty of the Royal Palace & A Castle in the ...
Behind the Gate
Reflections on ...& The Tan’s ...& Cambodia...
Champa Battambang
The school of Asia
The Mysterious City 
Cambodia 1995
The Sea Wall
Paper cannot wrap up embers

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

“Small Avenue” Poetry Night   
Meeting with Heng Lim: A young Filmmaker

cInEclub 
July 19
August 9

6:30pm
6:30pm

From  August 1 until 31 

From July 1– 27 
ExhIbItIOn 

Photo Exhibition “Alive”

 Photo Exhibition “Water is Life – Leaving No One Behind”

July 18, 6pm The Evolutions of Khmer Scripts

lEctuRE

Talk and Watch short films with Kavich Neang

Everything Has a Soul: The Cinema of Rithy Panh

July 20, 3pm 

22 July, 8 am

sPEcIal scREEnIng

syMPOsIuM



38 39



40

ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរជាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០៩៣ ៣៦៥ ៥៦៥ ឬអ៊ីម៉ៃល
sopheaktra.an@bophana.org

To organize group screening on Cambodian history, contact us 
at 093 365 565 or sopheaktra.an@bophana.org

ចង់ឲៃយបណ្ណសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ២១ ៧៤ ឬអ៊ីម៉ៃល 
archives@bophana.org 

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

ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សុកៃ


