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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ កញ្ញៃ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ការហ្វឹកហាត់កៃបាច់គុនលៃបុក្កតោននៅសល

គុនលៃបុក្កតោនភ្នំពៃញ ដៃលដឹកនាំដោយគៃូដ៏លៃបី

ម្នៃក់ ឈ្មៃះសន គឹមស៊ៃន។ 

បៃវត្តិកៃបាច់គុនលៃបុក្កតោន ចាប់ផ្ដើមនៅសម័យ

ខ្មៃរ-មន នៅសតវតៃសរ៍ទី១០។ នៅពៃលនោះដើមៃប ី

ការពារដីធ្លី សត្វចិញ្ចឹម និងកៃុមគៃួសសរ ពួក

កសិករបនចៃញទៅសង្កតៃតមើលសត្វពៃៃនៅក្នុង

ពៃៃជៃៃនៃបៃទៃសកម្ពុា។ អ្នកបៃយុទ្ធនឹង

សត្វោនទាំងនោះបនទាញយកបច្ចៃកទៃស

នៃការការពារខ្លួន និងការវាយបៃហារសៃដៀង

នឹងកាយវិការរបស់សត្វខ្លៃ ដំរី កៃពើ...

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

បៃវត្តិសង្ខៃបអំពីកៃបាច់គុន
លៃបុក្កតោន - វគ្គ១
ដឹកនាំដោយ ដនីញៃល ពៃររីយ៉ៃ ឆ្នៃំ ២០១០
រយៈពៃល ៥២ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មនអកៃសរបរាំងរត់ពីកៃៃម

The documentary shows the boxkator’s 
coaching in the academy of Boxkator in 
Phnom Penh, which is managed by one 
of the great masters of this art, San Kim 
Sean. The story of Boxkator began in the 
10th century during the Mon-Khmer. To 
protect their land, cattle and families, the 
farmers left home to observe wildlife in 
the jungle of Cambodia. There, they had 
learn the technique of defense and attack 
from tiger, elephant, crocodile...

saturday, sep 7 - 5pm

brief story of 
boxkator - episode premier
Directed by Daniel Perrier, 2010, 52min, 
Khmer version with French subtitles



6 7

saturday,  sep 14 - 5pm

Under the Khmer Rouge, ladies and
 gentlemen throughout Cambodia were 
forced to marry. If not married, it means 
opposing the revolution. One victim 
describes her life under the Khmer Rouge 
deception, forcing her to marry in a 
plague of depression…

A Vietnamese family encounters a life 
threatening from Khmer Rouge cadres. 
That’s why the father of the family 
committed suicide to save his wife and 
children from killing.

Land of milk and honey

the Last Word

Produced by Bophana Center, 2017, 18min, 
Khmer version with English subtitles

Produced by Bophana Center, 37min, 
Khmer version with English subtitles

ដីខ្លៃញ់បៃមញ់ជីវិត

ពៃងីចុងមៃក

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ កញ្ញៃ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

នៅក្នុងរបបខ្មៃរកៃហម យុវជន យុវនារី នៅ

ទូទាំងបៃទៃសកម្ពុាតៃូវបនបង្ខំឲៃយរៀបការ។ 

បើមិនរៀបការមនន័យថា បៃឆំងបដិវត្តន៍។ 

ជនរងគៃៃះម្នៃក់រៀបរាប់ពីជីវិតរបស់ខ្លួន កៃៃម

ការឆបោករបស់ខ្មៃរកៃហមដៃលបង្ខំរូបគាត់ឲៃយ

រៀបការ ស្ថិតក្នុងតំបន់ដីខ្លៃញ់ដ៏ឈឺចាប់ 

ខ្លៃចផៃសា...

ជនាតិវៀតណាមមួយគៃួសសរ ជួបបៃទះការគំរាម

កំហៃងជីវិតពីកម្មៃភិបលខ្មៃរកៃហម។ េម្ល៉ោះហើយ 

ឪពុកក្នុងគៃួសសរនោះបនធ្វើអត្តាតខ្លួន ដើមៃបី

សងៃ្គោះបៃពន្ធ និងកូនឲៃយរួចផុតពីការកាប់សម្លៃប ់

ទាំងគៃួសសរ។ តើដំណើររឿងនោះមនសភាព

យ៉ៃងដូចម្ដៃចខ្លះ?

ផលិតដោយ មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា ឆ្នៃ ំ២០១៧

រយៈពៃល ១៨ នាទី ភាសខ្មៃរ 

មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ផលិតដោយ មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា 

រយៈពៃល៣៧នាទី ភាសខ្មៃរ 

មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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ការបះបោររបស់ជនាតិចាមនៅ
ភូមិស្វៃយា្លៃងំ

ជនាតិចាមរស់នៅភូមិស្វៃយា្លៃំង ខៃត្តកំពង់ចាម 

មិនពៃមផ្លៃស់ប្ដូរជីវិតតាមបដិវត្តន៍របស់

ខ្មៃរកៃហមឡើយ។ ពួកគៃបនទទួលរងការធ្វើ 

ទុក្ខបុកម្នៃញ តៃូវបង្ខំឲៃយស្លៀកពាក់ខ្មៃ និងរស់

នៅតាមបៃបសមូហភាពាដើម...

ផលិតដោយ មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា
រយៈពៃល ៧នាទី ភាសខ្មៃរ 
មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

បៃាាតិមួយសោកស្ដៃយចំពោះ
ពៃះមហាកៃសតៃ 

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ កញ្ញៃ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ពៃះករុណាពៃះបទនរោត្តម សុរាមៃិត យងសោយ

ពៃះទិវង្គតនៅក្នុងឆ្នៃំ ១៩៦០។ ពៃះអង្គា

ពៃះរាជបិតានៃសម្តៃចពៃះនរោត្តម សីហនុ។ 

ភាពយន្ដឯកសរនៃះបង្ហៃញពីពៃះរាជពិធីថា្វៃយ

ពៃះភ្លើងចំពោះពៃះបរមសពនៃពៃះបទនរោត្តម

សុរាមៃិត។ ទំនៀមទម្លៃប់ បៃពៃណី និងសកម្មភាព

ដ៏កមៃនានា នឹងតៃូវបង្ហៃញជូនអស់លោក អ្នកនាង 

នៅក្នុងភាពយន្ដនៃះ។

ផលិតដោយ ឃោសនាការាតិ រយៈពៃល ៥៧ នាទី 

ភាសខ្មៃរ

saturday,  sep 21 - 5pm

King Norodom Suramarit died in the 1960. 
He was the father of the King Father 
Norodom Sihanouk. This documentary 
shows the Royal funeral Ceremony for 
King Norodom Suramarit. Traditional cus-
toms and rare activities will be presented 
in the movie.

Cham people living in Svay Khleang 
village, Kampong Cham province would 
not change their lives following the 
revolution of the Khmer Rouge. They were 
subjected to persecution, forced to wear 
black, to live in a collective way…

Funeral of King norodom 
suramarit

cham rebellion in 
svay Khleang

Produced by Department of Information, 
Press and Culture, 57min, Khmer version

Produced by Bophana Center, 7min, Khmer 
version with English subtitles
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saturday, october 5 - 5pm

saturday, october 12 - 5pm

staying single When? 

Good Luck for You everyday

Produced by Khmer Mekong Films, 2007, 
98min, Khmer version with English subtitles

Directed by Marc Martinez Sarrado, 57min, 
Khmer version with English subtitles

Sarun, a manager of a luxury hotel in Kep 
city. He just earned a big pay rise for his 
achievements and can afford to get 
married. He tries to find a love that he 
thinks are appropriate for him. So how’s 
he going to find a wife?

It is the incredible story of Peng Phan who 
survived the Khmer Rouge Regime to open 
an orphanage / Khmer creative arts school 
in present day Cambodia which she sees 
as paying her respects to the children who 
died in the prison she was kept in during 
the regime. This film/ documentary also 
takes a look at the daily life of the children 
that attend her school.

លោក សរុន ាអ្នកចាត់ការនៅក្នុងសណា្ឋៃគារ

ដ៏បៃណីតមួយនៅកៃុងកៃប។ គាត់ទើបតៃទទួល

បនបៃៃក់ខៃចៃើន សមៃៃប់សមិទ្ធផលការងរ

ដ៏ល្អរបស់គាត់ ហើយគាត់អាចរៀបការបន។ 

គាត់បនពៃយាយមតាមស្វៃងរកស្នៃហាមួយដៃល

គាត់គិតថាសមរមៃយសមៃៃប់គាត់។ ដូច្នៃះ 

តើគាត់នឹងរកបៃពន្ធដោយរបៀបណា?

នៃះារឿងរា៉ៃវមិនគួរឲៃយជឿរបស់សៃ្តីម្នៃក់ដៃល
គាត់មិនចង់ស្លៃប់ទៅដោយមិនមនបំណងអ្វីនោះ
ទៃ។ វាក៏ារឿងរា៉ៃវរបស់កុមរដៃលគាត់ចិញ្ចឹម
បីបច់ដោយផ្ទៃល់ដៃរបស់គាត់។ មិនតៃប៉ុណ្ណៃះ 
វាក៏ារឿងរា៉ៃវមួយដៃលបង្ហៃញពីការខិតខំ
បៃឹងបៃៃងរបស់អ្នកផៃសៃងៗទៀតដើមៃបីមើលថៃក្មៃង
កំពៃៃក្នុងស្ថៃនភាពដ៏លំបក...

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ តុល   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ តុល   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

នៅកំលោះដល់ណាខ្ញុំ?

សូមឲៃយមនសំណាងល្អដល់
អ្នករាល់គា្នៃ ារៀងរាល់ថ្ងៃ

ផលិតដោយ ផលិតកម្ម ខ្មៃរមៃគង្គ ឆ្នៃំ ២០០៧
រយៈពៃល ៩៨ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ដឹកនាំដោយ ម៉ៃក ម៉ៃទីនៃ សរា៉ៃដូ រយៈពៃល 
៥៧ នាទី ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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នៅពៃលដៃលម្តៃយមនសុទិដ្ឋិនិយមអំពីអនាគត
កូនបៃុសរបស់នាង នាងតៃូវរកវិធីដើមៃបីបញ្ជូនកូន
បៃុសរបស់នាងទៅសលរៀន ទោះបីានាង
ពិបកចិញ្ចឹមគៃួសសរក៏ដោយ។

ក្មៃងសៃីម្នៃក់មនក្ដីបៃៃថា្នៃចង់កា្លៃយានាដកា
របំ ទោះបីាជីវិតនាងតៃូវជួបឧបសគ្គ។ 
តៃនាងនៅតៃអាចសងក្ដីសុបិននោះ រហូតកា្លៃយ

ាការពិត។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ តុល   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ពពុះសប៊ូ 

ខៃម

ដឹកនាំដោយ ហងៃស សុខរ៉ូ រយៈពៃល ៧ នាទី 
ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ដឹកនាំដោយ ហងៃស សុខរ៉ូ ឆ្នៃំ ២០១៧ រយៈពៃល 
៧ នាទី ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

saturday, october 19 - 5pm

bubble

Khema

Directed by Hang Sokharo, 7min, 
Khmer version with English subtitles

Directed by Hang Sokharo, 7min, 
Khmer version with English subtitles

When a mother is optimistic about her 
son’s future, she needs to find ways to 
send her son to school although she can 
hardly feed the family.

A girl aspires to become a dancer, though 
her life is challenged family crisis. But she 
can still make that dream come true.
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នាពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះ ទូរទសៃសន៍មនបៃាបៃិយ 
ភាពណាស់ ាពិសៃសចំពោះយុវវ័យក្មៃងៗ។ 
ដូច្នៃះ អង្គការឆៃមស៍បនបងៃៀនជំនាញដល់
មិត្តអប់រំមិត្ត ក្នុងការផលិតវីដៃអូឯកសរ និងការ
ផលិតរឿងលោ្ខៃនទូរទសៃសន៍ទៅលើបៃធានបទ
សុខភាពផ្លូវភៃទ និងសុខភាពបន្ដពូជ។ 
តើយុវជនទាំងនោះជួបការលំបក 
និងទទួលជោគជ័យអ្វីខ្លះដៃរ?

នៅបៃទៃសកម្ពុា មនយុវវ័យដៃលកំពុងបៃឈម
មុខនឹងបញ្ហៃផៃសៃងៗាចៃើនដូចា ការឆ្លង
មៃរោគអៃដស៍ ជំងឺកាមរោគ ការមនផ្ទៃពោះនៅ
វ័យក្មៃង ការរំលូតកូនដោយគា្មៃនសុវត្ថិភាព 
និងការបៃើបៃៃស់ថា្នៃំញៀន។  ដោយកតា្តៃទាំងអស់
នៃះហើយ យុវវ័យតៃូវយល់ដឹងពីសុខភាពបន្ដពូជ 
ដើមៃបីចៀសផុតពីបញ្ហៃខងលើ និងធ្វើការសមៃៃច
ចិត្តឲៃយបនតៃឹមតៃូវសមៃៃប់អនាគតរបស់ពួកគៃ...

ផលិតករវ័យក្មៃង

ជមៃើសយុវវ័យ

ផលិតដោយ អង្គការសៃវាផៃសព្វផៃសាយអប់រំសុខភាព
កម្ពុា (ឆៃមស៍) រយៈពៃល ១៦ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ផលិតដោយ អង្គការសៃវាផៃសព្វផៃសាយអប់រំសុខភាព
កម្ពុា (ឆៃមស៍) ឆ្នៃំ ២០០៧ រយៈពៃល 
១៥ នាទី ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Young producers

the choice of Youth

Produced by Cambodia Health Education 
Media Service (CHEMS), 16min, 
Khmer version with English subtitles

Produced by Cambodia Health Education 
Media Service (CHEMS), 2007, 15min, 
Khmer version with English subtitles

Nowadays, television is especailly popular 
with young Cambodians. So, CHEMS 
teaches peer educators skills in how to 
produce video documentary and TV Drama, 
focusin on sexual and reproductive health 
topics. What are the challenges and 
achievements of peer educators?

In Cambodia, the youth are facing so many 
serious health and social issues such as 
HIV infection, STIs, early pregnancy, unsafe 
abortion, drug abuse and sexual abuse. 
Ensuring that young people have accurate 
information about sexual and reproductive 
health can help them to navigate their 
way successfully, around these issues and 
make the right decisions.
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អ្នកផៃសាយកម្មវិធីវិទៃយុឈ្មៃះ ម៉ៃលី បនបង្កតើត
កម្មវិធីដោះសៃៃយបញ្ហៃផ្ទៃល់ខ្លួនរបស់យុវវ័យ
កម្ពុា ផៃសាយនៅរៀងរាល់រាតៃីតាមរយៈបៃព័ន្ធ
ទូរស័ព្ទ។ ក្នុងជោគជ័យភា្លៃមៗនោះ សហស្ថៃនិក
និងាអ្នកផលិតកម្មវិធីាមួយនាង តៃូវបនគៃ
រកឃើញថាស្លៃប់។ ម៉ៃលី មនការភ័យខ្លៃច
ចំពោះជីវិតរបស់នាងផ្ទៃល់ដៃលកំពុងស្ថិតនៅក្នុង
គៃៃះថា្នៃក់ សូមៃបីតៃនាងស្ថិតនៅកៃៃមការ
ការពាររបស់ប៉ូលិសក៏ដោយ។ ខណៈដៃលការ
គំរាមកំហៃងកើនឡើង នាងមនអារម្មណ៍ភ័យ
កាន់តៃខ្លៃំងឡើង...តើនាងអាចរួចផុតពី 
គៃៃះថា្នៃក់នៃះ ឬ តៃូវាតកចាប់ខ្លួន?

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ តុល   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

បត់ខ្លួន
ផលិតដោយ ផលិតកម្មខ្មៃរមៃគង្គ 
ឆ្នៃំ២០០៩ រយៈពៃល ៩៨ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

saturday, october 26 - 5pm

vanished
Produced by Khmer Mekong Films, 2009, 
98min, Khmer version with 
English subtitles

Radio show presenter Maly deals with the 
personal problems of young Cambodians 
on a controversial nightly phone-in show. 
In quick succession, her co-host and 
producer are found dead. Maly is terrified 
her own life is in danger, even under police 
protection. As the threats mount and she 
feels increasingly at her wits’ end, the 
question for her and the audience is – will 
she crack before the murderer is caught?
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាាមួយភ្ញៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

ដោយលោក រុន សុខហៃង 
អ្នកគៃប់គៃងប្លង់រូបភាព, ធ្វើឡើងាភាសខ្មៃរ 
និងអង់គ្លៃស
លោក រុន សុខហៃង ាអ្នកគៃប់គៃងប្លង់រូបភាព
ដ៏ជំនាញមួយរូប ដៃលមនបទពិសោធន៍ាង 
៦ ឆ្នៃំមកហើយ។ ាពិសៃស នៅក្នុងភាពយន្ត
លោកមនជំនាញផ្នៃកបច្ចៃកទៃសប្លង់ថត។ 
លោកាអ្នកធ្វើការឯករាជៃយាមួយនឹងគមៃៃងា
ចៃើនដូចា សៃប៉តពាណិជ្ជកម្ម ភាពយន្តខ្នៃតខ្លី 
ភាពយន្តខ្នៃតធំ ពៃមទាំងវីដៃអូចមៃៀង។

អ្វីដៃលលោកចង់បង្ហៃញយើងទាំងអស់គា្នៃគឺ
បទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទៃល់ក្នុងការបៃើបៃៃស់
Movi ឬ Ronin (ឧបករណ៍ទប់លំនឹងរូបភាព)  
និងបច្ចៃកទៃសប្លង់ថតមួយចំនួន ។ 
នៃះពិតាពិសៃសណាស់សមៃៃប់អ្នកដៃល
ឧសៃសាហ៍ថតឈុតឆកដៃលមនចលនាចៃើន។

ថ្ងៃសុកៃ ទី ១៣ ខៃកញ្ញៃ  ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

បទពិសោធន៍ដ៏អស្ចៃរៃយមួយពី
ប្លង់ថតភាពយន្ត

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, sep 13 - 6:30pm

By Mr. Run Sokheng, Director of photography, 
conducted in Khmer and English
Mr. Run Sokheng is a professional 
director of photography (DOP) with over 
6 years experience. Particularly in the 
film, he specializes in cinematography. 
He is also a freelancer who works with 
projects such as TV commercials, short 
films, feature films and music videos.

What he wants to show us is his own 
experience of using Movi or Ronin 
(image stabilization), short lighting, 
and cinematic camera movement. This is 
especially recommended for those who 
frequently use movement shots.

A great experience 
about cinematography
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           Friday, october 4 - 6:30pm

By Mr. Sok Chanrado, filmmaker, conducted in 
Khmer and Englis
The Cine Club in October will show you 
the fascinating works of a young 
filmmaker, Sok Chanrado.
He started his journey in the film industry 
through Sa Sa Art Projects at the White 
Building, and then followed by the 
Bophana Center’s “One Dollar” project. In 
this project, he made five documentary 
films, and after that, he continued to 
produce new films, 
including fiction films. More 
interestingly, some of his works have 
also been selected by film festivals both 
nationally and internationally.
Most of the films Rado makes are about 
freedom and transparency. Want to know 
what those movies are like, don’t forget 
to join the Cine Club together.

A journey in the film 
industry of a young 
filmmaker, rado

ដោយលោក សុខ ចាន់រា៉ៃដូ អ្នកផលិតភាពយន្ត, 
ធ្វើឡើងាភាសខ្មៃរ និងអង់គ្លៃស
សុីណៃក្លឹបក្នុងខៃតុលនៃះសូមបង្ហៃញជូនលោក
អ្នកនូវស្នៃដៃដ៏គួរឲៃយចាប់អារម្មណ៍របស់ផលិតករ
ភាពយន្តវ័យក្មៃងមួយរូប គឺលោក សុខ ចាន់រា៉ៃដូ។
គាត់បនចាប់ផ្ដើមដំណើរក្នុងវិស័យភាពយន្តនៃះ
តាមរយៈគមៃៃងសិលៃបៈ ស-ស នៅអគារប៊ូឌីញ 
រួចបន្តាមួយគមៃៃង «មួយដុល្លៃរ» របស់
មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា។ ក្នុងគមៃៃងនៃះ គាត់
បនផលិតខៃសៃភាពយន្តឯកសរចំនួន 
៥ ចំណងជើង ហើយបនា្ទៃប់ពីគមៃៃងនៃះបញ្ចប់ទៅ 
លោកក៏បនបន្តផលិតខៃសៃភាពយន្តថ្មីៗ
បន្ថៃមទៀត រួមទាំងភាពយន្តបៃតិដ្ឋទៀតផង។ 
រឹតតៃគួរឲៃយចាប់អារម្មណ៍ ស្នៃដៃរបស់លោកមួយ
ចំនួនក៏តៃូវបនជៃើសរីសដោយមហោសៃព
ភាពយន្តាចៃើន ទាំងថា្នៃក់ាតិ និងអន្តរាតិ។
ភាពយន្តដៃលលោករា៉ៃដូផលិតភាគចៃើននិយយ
ពីសៃរីភាព និងតម្លៃភាព។ ចង់ដឹងថា តើខៃសៃ
ភាពយន្តទាំងនោះមនរូបភាពបៃបណា កុំភ្លៃច 
ចូលរួមកម្មវិធីសុីណៃក្លឹបទាំងអស់គា្នៃ។

ថ្ងៃសុកៃ ទី៤ ខៃតុល  ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

ដំណើរក្នុងវិស័យភាពយន្តរបស់
យុវផលិតករ រា៉ៃដូ
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«នាងតៃងខ្លួន» ចង់ពិពណ៌នាអំពីភាពសៃស់ស្អៃត
របស់សៃី្ត និងគៃឿងលម្អ ដោយមនការបង្ហៃញ
សិលៃបៈចមៃុះ ទាំងសម្លៀកបំពាក់ និងគំនូរ។ 
ពិព័រណ៍នៃះក៏ចង់បង្ហៃញអំពីភាពច្នៃបៃតិដ្ឋរបស់
សិលៃបករ និងាសរមួយរួមគា្នៃរវាងសិលៃបករ 
ឲៃយចៃះរួបរួមគា្នៃ ដោយមិនបៃកាន់ជំនាញខុសគា្នៃ។

ដូច្នៃះ «នាងតៃងខ្លួន» គឺាការតៃងឲៃយបនស្អៃត 
ហើយការតៃងខ្លួន គឺាការរួមគា្នៃឲៃយបនស្អៃតផ្នៃក
សិលៃបៈ។

នៃះាស្នៃដៃរួមគា្នៃរវាងលោក ចាន់ សោភ័ន 
ាវិចិតៃករ និងាសស្តៃៃចារៃយនៅសកល
វិទៃយាល័យភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ ាមួយនឹង
លោក សមៃបត្តិ ឧត្តម អ្នករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់។

ទសៃសនាដោយសៃរី

ពិព័រណ៍ស្នៃដៃសិលៃបៈ «នាងតៃងខ្លួន»

ពីថ្ងៃទី ៦ ខៃកញ្ញៃ ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខៃតុល 

ពិព័រណ៍

រៀបចំដោយសិលៃបករខ្មៃរ ២ រូប
បើកពិព័រណ៍នៅថ្ងៃទី ៦ ខៃកញ្ញៃ ឆ្នៃំ ២០១៩ 
វៃលម៉ៃង ៦ និង ៣០ នាទីល្ងៃច “She’s Dressing Up” wants to describe the 

beauty of women and jewelries, with a mix 
of art, such as clothing, and paintings. 
The exhibition also wants to showcase 
the creative work of the artists and it is a 
common message between the artists to 
come together regardless their different 
skills.

So “She’s Dressing Up” is making beauty 
and it is a beautiful artistic collective.

This is a collaboration between Mr. Chan 
Sophorn, an artist and lecturer at the 
Royal University of Fine Arts, with 
Mr. Sambath Udom, a costume designer.

Free admission

Art exhibition “she’s Dressing Up”

september 6 to october 5

exhIbItIon 

Organized by two Cambodian artists
Opening on September 6, 2019 at 6:30pm
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ទិវាបៃតិកភណ្ឌសោតទសៃសន៍ពិភពលោក រំឭកពីការ

អនុម័តនូវអនុសសន៍សមៃៃប់ការកាពារ និង

អភិរកៃសរូបភាពដៃលមនចលនា តាមរយៈសន្នសីិទ

ទូទៅលើកទី ២១ ក្នងុឆ្នៃ ំ១៩៨០។ ទិវានៃះផ្ដល់

ឱកាសមួយដើមៃបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងាទូទៅ

អំពីតមៃវូការក្នងុការចាត់វិធានការបនា្ទៃន់ និងទទួល

ស្គៃល់អំពីសរៈសំខន់នៃឯកសរសោតទសៃសន៍។

ចាប់តំាងពីឆ្នៃ ំ២០០៧ អង្គការយូណៃស្កតបូន

បៃៃរព្ធទិវាបៃតិកភណ្ឌសោតទសៃសន៍ពិភពលោក 

ដើមៃបីបង្ហៃញពីសរៈសំខន់នៃឯកសរសោតទសៃសន៍

ដូចាភាពយន្ត កម្មវិធីវិទៃយុ និងទូរទសៃសន៍ ការថត

សំឡៃង និងវីដៃអូ។ មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា ដៃលា

ស្ថៃប័នឈានមុខគៃខងបណ្ណសសរសោតទសៃសន៍នៅ

កម្ពាុ ក៏នឹងចូលរួមបៃៃរព្ធទិវាបៃតិកភណ្ឌ

សោតទសៃសន៍ពិភពលោកនៃះផងដៃរ។

សូមបន្តតាមដនគៃហទំព័រ ឬក៏ទំព័រ Facebook 

របស់មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា ដើមៃបីដឹងពីពៃតឹ្តកិារណ៍

ដៃលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះ។

ទិវាបៃតិកភណ្ឌសោតទសៃសន៍ពិភពលោក

ពៃឹត្តិការណ៍

ថ្ងៃទី ២៧ ខៃតុល 

World Day for Audiovisual heritage

The World Day for Audiovisual Heritage is a 
commemoration of the adoption, in 1980 
by the 21st General Conference, of the 
Recommendation for the Safeguarding 
and Preservation of Moving Images. The 
World Day provides an occasion to raise 
general awareness of the need to take 
urgent measures and to acknowledge the 
importance of audiovisual documents.
Since 2007, UNESCO has been 
commemorating World Day for Audiovisual 
Heritage to highlight the importance of 
audiovisual documents, such as films, 
radio, and television programs, audio and 
video recordings. The Bophana Center, as a 
leading audiovisual archives institution in 
Cambodia, will join the world celebration of 
the audiovisual heritage.

Stay tuned to the Bophana Center website 
or Facebook page for the upcoming event 
on that day.

event

october 27
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មហោសៃពភាពយន្តខ្នៃតខ្លីចតុមុខ លើកទី ៨
មហោសៃព

ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខៃកញ្ញៃ 

មហោសៃពភាពយន្តខ្នៃតខ្លីចតុមុខ (CSFF) ា
វៃទិកាសមៃៃប់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មៃងបៃចាំឆ្នៃំ
ដៃលតៃូវបនបង្កតើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើមៃបី
បង្ហៃញនូវស្នៃដៃច្នៃបៃតិដ្ឋរបស់ពួកគៃដៃលគា្មៃនការ
ចំណាយដើមទុនចៃើន។ នៃះក៏ាការបនៃសាយនូវ
វបៃបធម៌នៃភាពយន្តខ្នៃតខ្លីនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុា
សមៃៃប់យុវជនខ្មៃរដៃលចូលចិត្តខៃសៃភាពយន្ត 
និងបង្ហៃញនូវស្នៃដៃរបស់ពួកគៃ ដើមៃបីឲៃយពួកគៃ
ទទួលបនចំណៃះដឹងបន្ថៃមអំពីឧសៃសាហកម្ម
ភាពយន្ត ពៃមទាំងភា្ជៃប់ពួកគៃទៅនឹងវិស័យនៃះ
ដើមៃបីឲៃយកាន់តៃមនភាពរីកចមៃើន។ វៃទិកានៃះក៏ា
ឱកាសក្នុងការនាំយកខៃសៃភាពយន្តរបស់ពួកគៃឲៃយ
ចូលទៅកាន់ទីផៃសារអន្តរាតិផងដៃរ។
សមៃៃប់ឆ្នៃំ ២០១៩ មហោសៃពភាពយន្តខ្នៃតខ្លី
ចតុមុខ លើកទី ៨ នឹងនាំមកនូវខៃសៃភាពយន្តល្អៗ 
ទាំងភាពយន្តខ្នៃតខ្លីបៃតិដ្ឋ ភាពយន្តឯកសរ ទាំង
នៅក្នុងសៃុក និងកៃៃសៃុក។ ភាពយន្តទាំងនៃះ
នឹងបញ្ចៃំងជូនទសៃសនាចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៨
ខៃកញ្ញៃ ឆ្នៃ ំ២០១៩ នៅឯសលសន្នសីិទចតុម្មខុ។
ពៃឹត្តិការណ៍ពិសៃសៗមួយចំនួនរបស់ CSFF ក៏នឹង
កើតឡើងនៅមជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណាផងដៃរ។ 
សូមតាមដនទំព័រ Facebook ផ្លវូការរបស់មហោសៃព 
(https://www.facebook.com/CSFF.co/)។ 

the 8th chaktomuk short Film Festival

Chaktomuk Short Film Festival (also known
 as CSFF) has been Cambodia’s largest 
officially recognized international-grade 
short film festival since its founding 
year, 2012. This annual platform for 
young filmmakers has been established 
to showcase their creative works without 
heavy investment to the mass. CSFF’s 
impact is known to celebrate the culture 
of short films, in Cambodia for Cambodian 
youth who love films, to showcase their 
works, to gain more knowledge about the
film industry, and to bridge them with this
sector for its improvement and expansion 
in the future and also for international 
markets.
For 2019, the 8th Chaktomuk Short Film 
Festival will bring good short films and 
documentaries, both locally and 
internationally. These films will be 
shown from September 5 to 8, 2019 at 
Chaktomuk Conference Hall.
Some of CSFF’s special events will also 
take place at the Bophana Center. Please 
follow the festival’s official Facebook 
page (https://www.facebook.com/CSFF.co/).

FestIvAL
september  5 - 8
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៧ ខៃកញ្ញៃ  

ថ្ងៃ ទី១៤ ខៃកញ្ញៃ 

ថ្ងៃ ទី២១ ខៃកញ្ញៃ  

ថ្ងៃ្ងទី៥ ខៃតុល

ថ្ងៃ្ងទី១២ ខៃតុល

ថ្ងៃ្ងទី១៩ ខៃតុល

ថ្ងៃ្ងទី២៦ ខៃតុល

បៃវត្តិសង្ខៃបអំពីកៃបាច់គុណលៃបុក្កតោន - វគ្គ១

ដីខ្លៃញ់បៃមញ់...& ពៃីងចុងមៃក & ការបះបោររបស់...   

បៃាាតិមួយសោកស្ដៃយចំពោះពៃះមហាកៃសតៃ 

នៅកំលោះដល់ណាខ្ញុំ?

សូមឲៃយមនសំណាងល្អដល់អ្នករាល់គា្នៃ ារៀងរាល់ថ្ងៃ

ពពុះសប៊ូ & ខៃម & ផលិតករវ័យក្មៃង & ជមៃើសយុវវ័យ

បត់ខ្លួន 

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

បទពិសោធន៍ដ៏អស្ចៃរៃយមួយពីប្លង់ថតភាពយន្ត
ដំណើរក្នុងវិស័យភាពយន្តរបស់ យុវផលិតករ រា៉ៃដូ

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី១៣ ខៃកញ្ញៃ                ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច
ថ្ងៃទី៤ ខៃតុល                   ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច

ពិព័រណ៍ស្នៃដៃសិលៃបៈ «នាងតៃងខ្លួន»៦ ខៃកញ្ញៃ ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខៃតុល

ពិព័រណ៍

មហោសៃពភាពយន្តខ្នៃតខ្លីចតុមុខ លើកទី ៨ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខៃកញ្ញៃ

មហោសៃព

ទិវាបៃតិកភណ្ឌសោតទសៃសន៍ពិភពលោកថ្ងៃទី ២៧ ខៃតុល 

ពៃឹត្តិការណ៍

cIne sAtUrDAY 
September 7   
September 14
September 21
October 5
October 12
October 19
October 26

Brief story of Boxkator - Episode premier
Land of Milk...&The Last ...& Cham Rebellion...
Funeral of King Norodom Suramarit
Staying Single When? 
Good Luck for You Everyday
Bubble &  Khema &  Young ...  & The Choice of...
Vanished

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

A great experience about cinematography 
A journey in the film industry of a young 
filmmaker, Rado

cInecLUb 
September 13
October 4

6:30pm
6:30pm

Sep 6 to Oct 5
exhIbItIon 

Art Exhibition “She’s Dressing Up”

September 5 - 8 The 8th Chaktomuk Short Film Festival

FestIvAL

World Day for Audiovisual HeritageOctober 27

event

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

២៤, ២៧, ២៨, ៣០ កញ្ញៃ, ១៥, ២៣, ២៩ តុល

closing Dates 
September 24, 27, 28, 30 October 15, 23, 29 
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុា 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩២១៧៤ ឬអ៊ីម៉ៃល
info@bophana.org

To organize group screening on Cambodian history, contact us 

ចង់ឲៃយបណ្ណសសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

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


