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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

នៅថ្ងៃទី ៩ ខៃមីនា ឆ្នៃំ ១៩៤៥ បៃទៃសកម្ពុជា

ដៃលស្ថិតនៅកៃៃមអាណាពៃយាបលបរាំង

តៃូវបនឈ្លៃនពានដោយបៃទៃសជប៉ុន។ 

វរសៃនីយ៍ឯកជប៉ុនបនជួបកញ្ញៃ រ៉ូហៃសៃត 

ាជនាតិខ្មៃរកាត់បរាំង និងាម្ចៃស់អាជីវកម្មផ្កៃ 

និងបន្លៃ។ ចាញ់នឹងសមៃស់របស់រ៉ូហៃសៃត 

វរសៃនីយ៍ឯកតៃងតៃការពារនាងដោយ

លួចលក់។ ពីរបីខៃកៃៃយមក គឺនៅថ្ងៃទី ១៦

ខៃសីហា ឆ្នៃំ ១៩៤៥ បៃទៃសជប៉ុនបនចាញ់

ពួកអង់គ្លៃស។ មុននឹងចាកចៃញពីបៃទៃសកម្ពុជា 

វរសៃនីយ៍ឯកបៃទៃសជប៉ុនបនរំដោះប្អូនបៃុស

របស់រ៉ូហៃសៃតឲៃយមនសៃរីភាពវិញ។ បៃទៃសកម្ពុជា

បនបៃកាសឯករាជៃយភាពរបស់ខ្លួន។

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

ផ្កៃកុលបនៃភ្នំបូកគោ
ដឹកនាំដោយសម្តៃចពៃះនរោត្តម សីហនុ 
រយៈពៃល ៩៤ នាទី ឆ្នៃំ ១៩៦៩ ភាសខ្មៃរ 
មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

On March 9, 1945, Cambodia, a former 
French Protectorate, is invaded by Japan. 
At Bokor, Colonel Hasegawa meets Rosette, 
a French-Cambodian woman, and falls in 
love with her. He always gives her secret 
protection. A few months later, in August 
16, 1945, the Japanese military is defeated 
by the British and Cambodia claims its 
independence.

Saturday, nov 2 - 5pm

rose of bokor mountain
Directed by King Norodom Sihanouk, 
94min, 1969, Khmer version with English 
subtitles
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Saturday,  nov 16 - 5pm

In Rithy Panh’s latest exploration of the 
lasting effects of the Cambodian 
genocide, a 13-year-old boy who loses 
most of his family begins a search for 
their graves. Cambodian-born, 
France-based filmmaker Rithy Panh 
has dedicated much of his career to 
investigating the campaign of genocide 
undertaken by the Khmer Rouge during 
the Cambodian Civil War and 
memorializing its victims.

Graves Without A name
Directed by Rithy Panh, 115min, 2018, 
Khmer version with English subtitles  

ផ្នូរគ្មៃនឈ្មៃះ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦  វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

នៅក្នុជងការសៃៃវជៃៃវចុងកៃៃយបំផុតរបស់លោក 

ប៉ៃន់ រិទ្ធី អំពីផលប៉ះពាល់យូរអង្វៃងនៃរបប

បៃល័យពូជសសន៍នៅកម្ពុជា ក្មៃងបៃុស

អាយុ ១៣ ឆ្នៃំម្នៃក់ ដៃលបនបត់បង់កៃុមគៃួសសរ

ភាគចៃើន បនចាប់ផ្តើមស្វៃងរកផ្នូររបស់ពួកគៃ។ 

លោក រិទ្ធី បនលះបង់ការងារាចៃើន ដើមៃបីតាម

ស្វៃងរកការពិតនៃរបបបៃល័យពូជសសន៍ខ្មៃរ

កៃហម ពៃមទាំងរំឭកដល់ជនរងគៃៃះទាំងអស់

ក្នុជងរបបនោះផងដៃរ។

ដឹកនំាដោយ រិទ្ធ ីប៉ៃន់ រយៈពៃល ១១៥ នាទី 

ឆ្នៃ ំ២០១៨ ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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ពៃះថោង និងនាងនាគ

ការលៃចតៃដៃតឡើងាថ្មី
នៃនាដកាសួគ៌ៃ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

របំនៃះតៃូវបនដំឡើងដោយពៃះនាងនរោត្តម 

បុប្ផៃទៃវី និងសម្តៃងនៅលើឆកដោយនាដការបំ

ពៃះរាជទៃពៃយខ្មៃរនៅឯសលមហោសៃពចតុម្មុជខ។

នៅក្នុជងបៃៃសទអង្គរវត្តនៃះហើយដៃលរបំអបៃសរា

បនចាប់កំណើត។ គោលសំខាន់នៃរបំបុរាណខៃ្មរ

នៃះាផៃ្នកមួយនៃអត្តសញ្ញៃណាតិ។ 

របំបៃពៃណីនៃះបង្កើតឡើងដើមៃបីឧទ្ទិសដល់

ទៃវតា និងបុព្វបុរស។ លោកសៃី ឯម ធាយ 

ាមនុសៃសចុងកៃៃយគៃម្នៃក់ដៃលមនចំណៃះដឹង

ផៃ្នករបំបៃពៃណីនៃះ។ 

សព្វថៃ្ងនៃះ គត់ចំណាយពៃលវៃលក្នុជងជីវិត

របស់គត់ដើមៃបីផៃសារភា្ជៃប់ទំនាក់ទំនងាមួយ

អតីតកាលដើមៃបីបងើ្កតរបំចមៃប៉ៃមសទៃសឡើងវិញ 

ដៃលាផ្នៃកមួយនៃរបំអបៃសរា។

ផលិតដោយ សម្ដៃចពៃះរាម នរោត្តម បុប្ផៃទៃវី 

រយៈពៃល ៥៥ នាទី ឆ្នៃ ំ២០០៨ ភាសខ្មៃរ

ផលិតដោយ ហៃសង់ ល្វ ីប៊ៃកដូ រយៈពៃល ៥៣ នាទី 

ឆ្នៃ ំ១៩៩៤ ភាសខ្មៃរ

Saturday,  nov 23 - 5pm

Saturday,  nov 30 - 5pm

This dance was choreographed by 
Princess Norodom Buppha Devi and 
performed on stage by the Royal Ballet of 
Cambodia at Chaktomuk Theatre.

It is in the temples of Angkor Wat where 
the Apsara dances were born. This 
classical dance is part of Cambodia’s 
identity. Under the Khmer Rouge, 90% 
of the artists of the classical scene 
disappeared and their knowledge was 
gone with them. Devoting her life to 
reconstitute Champa Meas Tes, one of the 
Apsara dance, Madame Em Theay is one of 
the last depositaries of this tradition of 
centuries.

Preah Thong and neang neak

“heavently maidens” 
dance Again

Film play directed by Norodom Buppha Devi, 
55min, 2008, Khmer version

Directed by Jean-Louis Berdot, 53min, 
1994, Khmer version
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Saturday, dec 7 - 5pm

camp 32
Directed by Andrew Blogg & Tim Purdie, 
2015, 65 min, English version

At age 6, Hom Chhorn was imprisoned at a 
remote site in rural Cambodia called Camp 
32. There are no records of the labor camp 
led by the Khmer Rouge. After 33 years, 
Hom returns to his former homeland to 
find proof of the source of his nightmares.

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ ធ្នូ   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ជំរំ ៣២
ដឹកនាំដោយ អៃនឌៃូ ប្លក និង ធីម ផ័រឌី 
ឆ្នៃំ ២០១៥ រយៈពៃល ៦៥ នាទី ភាសអង់គ្លៃស

កាលអាយុ ៦ ឆ្នៃំ ហម ឆន តៃូវបនគៃចាប់ឃុំ

នៅក្នុជងជំរំមួយដៃលមនបៃាជនាង 

៣០ ០០០ នាក់ រួមទាំងឪពុក និងបងប្អូនគត់ 

ដៃលតៃូវបនពួកខ្មៃរកៃហមសម្លៃប់។ ៣៣ ឆ្នៃំ

កៃៃយ ហមតៃឡប់មកទឹកដីកំណើតវិញ ដើមៃបី

ស្វៃងរកភស្តុជតាងបងា្ហៃញពីវត្តមនបៃភពនៃសុបិន

អាកៃក់របស់គត់ ពោលគឺមកតាមរកជំរំ ៣២។

Saturday, dec 14 - 5pm

The Wanderers
Directed by Christine Bouteiller, 2010, 
58 min, French & Khmer version with 
English subtitles

Survivors from 30 years of war in 
Cambodia were repatriated in 1992 among 
380,000 refugees of Thai border camps, 
and reinstalled in a village built for them 
by the UN. The villagers have given them 
a nickname: “the wanderers”. In their 
own way the wanderers try to survive and 
integrate into the society while fighting 
for their children’s future.

បនា្ទៃប់ពីនៅមនជីវិតរស់រានពីសង្គៃៃម ៣០ ឆ្នៃំ
នៅកម្ពុជា ពួកគៃក៏តៃូវបនបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅ
ឆ្នៃ ំ១៩៩២ ាមួយជនភៀសខ្លនួ ៣៨០ ០០០ នាក់
ពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមពៃំដៃនថៃ ហើយក៏បន
មករស់នៅក្នុជងភូមិមួយរៀបចំដោយអង្គការ
សហបៃាាតិ។ អ្នកភូមិចាស់បនឲៃយឈ្មៃះកៃៃ
ដល់អតីតជនភៀសខ្លួនទាំងនៃះថាា 
«ជនវង្វៃងផ្លូវ» ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ធ្នូ   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

អ្នកវង្វៃងផ្លូវ
ដឹកនាំដោយ គៃីស្ទីន ប៊ូតៃយៃ ឆ្នៃំ ២០១០ 
រយៈពៃល ៥៨ នាទី ភាសខ្មៃរ-បរាំង 
និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម



12 13

ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុជងកិច្ចពិភាកៃសាាមួយភ្ញៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

ដោយលោក មុនី កណ្ណដរង្គ អ្នកផលិតភាពយន្ត, 
ធ្វើឡើងាភាសខ្មៃរ និងអង់គ្លៃស
ដរង្គ ាអ្នកផលិតខៃសៃភាពយន្តដៃលឈ្នះពាន
រងា្វៃន់ មនបទពិសោធន៍ាង ៦ ឆ្នៃកំ្នុជងការដឹកនំា
ភាពយន្តខា្នៃតខ្ល ីសៃប៉តពាណិជ្ជកម្ម ភាពយន្តភាគ 
កម្មវិធីទូរទសៃសន៍ និងវីដៃអូចមៃៀង។ គត់បន
បញ្ចប់ការសិកៃសាផ្នៃកផលិតភាពយន្តមកពី
សកលវិទៃយាល័យដុងសូ បៃទៃសកូរ៉ៃខាងតៃបូង ក្នុជង
ឆ្នៃ ំ២០១៨ ហើយចាប់ពីពៃលនោះមក គត់បន
ធ្វើការាអ្នកដឹកនំាភាពយន្តឯករាជៃយ។ ស្នៃដៃរបស់
គត់ភាគចៃើនបងា្ហៃញពីអារម្មណ៍របស់តួអង្គ ធ្វើឲៃយ
ទសៃសនិកជនចូលតួតាម។
ក្នុជងឱកាសនៃះ គត់ចង់ចៃករំលៃកនូវគន្លះឹ និង
បច្ចៃកទៃសរបស់គត់ក្នុជងការគៃប់គៃងអារម្មណ៍
របស់ទសៃសនិកជនដោយបៃើធាតុផៃសៃងៗដូចា 
ប្លង់រូបភាព ភ្លៃង ាដើម នៅក្នុជងខៃសៃភាពយន្ត 
ហើយគត់ក៏ចង់ពិភាកៃសាពីតួនាទីរបស់អ្នកដឹកនំាក្នុជង
ពៃលថតាក់ស្តៃងផងដៃរ។

ថ្ងៃសុកៃ ទី ១៥ ខៃ វិច្ឆកិា  ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

គន្លឹះពីភាពយន្ត ៖ ធ្វើយ៉ៃងណាដើមៃបី
គៃប់គៃងអារម្មណ៍អ្នកមើល?

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, nov 15 - 6:30 pm

By Mr. Mony Kann Darung, Filmmaker, 
conducted in Khmer and English
Darung is an award-winning filmmaker 
with more than 6 years of experience in 
directing many short films, commercials, 
web series, TV shows, and music videos. 
He completed his filmmaking studies 
from Dongseo University, South Korea 
in 2018, and since then, he has been 
working as a freelance commercial and 
film director. His works are well-known 
for portraying characters’ emotions that 
resonate well with audiences.
With this opportunity, he wants to share 
his tips and techniques in controlling and 
manipulating audiences’ emotions using 
elements such as shot types, music, 
etc., in film, and also to discuss practical 
director’s role on sets.

Tips in manipulating 
Audiences’ emotions
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           Friday, dec 13 - 6:30pm

By Mr. Chum Sothea, TV commercial director, 
conducted in Khmer and English
After finishing his bachelor degree in 
film production from South Korea in 
2016, Chum Sothea returned to 
Cambodia to begin his career as a 
commercial director. He has been 
involved in the industry since 2004 
starting as a graphic designer and 
worked his way up to be a director. While 
pursuing his professional career, Chum 
Sothea is also an alumni of prestigious 
film academy such as AFA (2017) and 
FAJR (2019).

He will be conducting a workshop 
regarding pacing and rhythm of a 
video/film. While mostly believed that 
pacing and rhythm are achieved in 
post-production, we are going to look 
a bit deeper and find its presence all 
through since our writing.

Script to screen:
Pacing and rhythm

ដោយលោក ជុំ សុធា អ្នកដឹកនាំសៃប៉តពាណិជ្ជកម្ម, 
ធ្វើឡើងាភាសខ្មៃរ និងអង់គ្លៃស
បនា្ទៃប់ពីបញ្ចប់បរិញ្ញៃបតៃផ្នៃកផលិតខៃសៃភាពយន្ត
មកពីបៃទៃសកូរ៉ៃខាងតៃបូងក្នុជងឆ្នៃំ ២០១៦ សុធា
បនវិលតៃឡប់មកកម្ពុជាវិញដើមៃបីចាប់អាជីពា
អ្នកដឹកនាំសៃប៉តពាណិជ្ជកម្ម។ គត់បនបៃឡូក
ក្នុជងវិស័យនៃះតាំងពីឆ្នៃំ ២០០៤ ដោយចាប់ផ្តើម
ាអ្នករចនាកៃៃហ្វិច និងកៃៃយមកក៏បនកា្លៃយ
ាអ្នកដឹកនាំ។ ទន្ទឹមនឹងការចាប់យកអាជីពនៃះ 
សុធាក៏ាសមជិកនៃសលភាពយន្តលៃបីៗមួយ
ចំនួនផងដៃរ ដូចា AFA (២០១៧) និង FAJR 
(២០១៩)។

គត់នឹងធ្វើបទបងា្ហៃញមួយទាក់ទងនឹង 
«លៃបឿន និងចងា្វៃក់» នៃវីដៃអូ និងខៃសៃភាពយន្ត។ 
ខណៈពៃលដៃលមនុសៃសាចៃើនជឿាក់ថាលៃបឿន
និងចងា្វៃក់តៃូវបនកំណត់កៃៃយការថតចប់ 
យើងនឹងសកលៃបងសង្កៃតមើលឲៃយសុីជមៃៃ
បន្តិច ហើយស្វៃងរកលៃបឿន និងចងា្វៃក់នៃះ
តាំងតៃពីការសរសៃរដំបូង។

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៣ ខៃធ្ន ូ ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

ពីអត្ថបទភាពយន្តឆ្ពៃះទៅ
ផ្ទៃំងសំពត់ស ៖ លៃបឿន និងចងា្វៃក់
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សិលៃបករថតរូប លោក សៃនី មង្គល បនចាប់
អារម្មណ៍ និងផ្តៃតការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះ
បៃាជនដៃលរស់នៅក្នុជងសម័យខ្មៃរកៃហម 
ដោយបនថតរូបាចៃើនស្តីពីជំរំខ្មៃរកៃហម 
និងជំរំជនភៀសខ្លួនរបស់ជនាតិខ្មៃរក្នុជងបៃទៃស
ថៃ នារង្វង់ឆ្នៃំ ១៩៨០។ សិលៃបករថតរូបដៃល
បនស្លៃប់ក្នុជងអាយុ ៣៣ ឆ្នៃំ នាឆ្នៃំ ១៩៨៦ បន
ថតរូបទាំងនោះដោយខ្លួនឯងក្នុជងក្តីអាណិតអាសូរ 
និងការលះបង់។ រូបថតទាំងនោះបនផ្លៃស់ប្តូរ
ក្នុជងអំឡុជងពៃលដៃលលក្ខខណ្ឌអភិរកៃសរូបថត
មិនល្អ ក៏ប៉ុន្តៃ វាក៏បនបងា្ហៃញពីសោភណភាព
ចំពោះរូបភាពាបៃវត្តិសស្តៃនៃះាលើកដំបូង
ផងដៃរ។

ទសៃសនាដោយសៃរី

បៃាជនខ្មៃរក្នុជងអន្តរកាលដ៏លំបក
បន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខៃវិច្ឆិកា

ពិព័រណ៍

ដោយលោក សៃនី មង្គល, សិលៃបករថតរូប
រៀបចំកម្មវិធីដោយ មហោសៃពរូបថត
ភ្នំពៃញ ២០១៩ Unknown photographs of a Khmer Rouge 

camp and of the refugee’s camp of Khmer 
people in Thailand, around 1980, by Thai 
photographer Senee Mongkol show a deep 
interest and commitment to the people. 
The photographer, who died at the age of 
33 in 1986 did those photos for himself, by 
interest and dedication. They have been 
modified with time, due to the bad 
conditions of conservation but it gives a 
new aesthetic to those historical images 
shown for the first time.

Free admission

Khmer People in the hard time
Until november 23

exhIbITIon 

By Senee Mongkol, photographer
Organized by Photo Phnom Penh 2019
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“នាដកាលក់កាយ” ាពិព័រណ៍ពហុបៃព័ន្ធ
ផៃសព្វផៃសាយស្ដីអំពីរបំពៃះរាជទៃពៃយ ឬរបំកៃបច់
បុរាណខ្មៃរ តាមរយៈបណ្ណសរសោតទសៃសន៍
ដៃលមនតាំងពីសម័យអាណាពៃយាបលបរាំង 
ដល់សម័យកៃៃយរបបកម្ពុជាបៃាធិបតៃយៃយ។ 
ពិព័រណ៍នៃះាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់
សធារណជន ាពិសៃសយុវជន ទៅលើការ
វិវត្តនៃរបំពៃះរាជទៃពៃយ ដោយបៃើបៃៃស់
បច្ចៃកវិទៃយាថ្មីមួយគឺ AR (Augmented 

Reality)។

រូបភាពដ៏អស្ចៃរៃយទំាងនៃះនឹងតៃវូបងា្ហៃញាលក្ខណៈ
ចល័តតាមទីតាំងមួយចំនួនក្នុជងរាជធានីភ្នំពៃញ
រួមមន វិទៃយាស្ថៃនភាសបរទៃស នៃសកល
វិទៃយាល័យភូមិន្ទភ្នំពៃញ និងសលសន្និសីទចតុម្មុជខ 
ទន្ទឹមគ្នៃនឹងមហោសៃព «សិលៃបៈដើមៃបីសន្តិភាព» 
របស់អង្គការសិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ។

ព័ត៌មនាក់លក់អំពីកាលបរិច្ឆៃទ 
និងទីតាំងនៃការបងា្ហៃញ សូមតាមដនទំព័រ 
Facebook របស់មជៃឈមណ្ឌល (facebook.

com/bophanacenter.cambodia/)។
ទសៃសនាដោយសៃរី

នាដកាលក់កាយ
ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខៃវិច្ឆិកា

រៀបចំដោយ មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា
សហការាមួយ Australian Centre for the 
Moving Image (ACMI)

“Hidden Dancer” is the multimedia 
exhibition of Royal Ballet or Khmer 
classical dances through audiovisual 
archives recorded since the French 
Protectorate to post-Khmer Rouge. The 
exhibition will attract public’s attention, 
especially youths on the evolution of Royal 
Ballet or Khmer Classical Dance through AR 
(Augmented Reality) technology.

These wonderful images will be displayed 
mobile in a number of locations in Phnom 
Penh, including the Institute of Foreign 
Languages at the Royal University of 
Phnom Penh, and the Chaktomuk 
Conference Hall, alongside the Cambodian 
Living Arts’ Arts4peace Festival.

For specific information on the date and 
location of the exhibition, please follow the 
Bophana center’s Facebook page (face-
book.com/bophanacenter.cambodia/).

Free admission

hidden dancer
From november 14 - 23

Organized by the Bophana Center
In association with Australian Centre for 
the Moving Image (ACMI)
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NGO-CEDAW គឺាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមៃន
រដ្ឋៃភិបល និងសមគមចំនួន ៤០ ដៃលធ្វើការ
ទៅលើការតៃួសតពិនិតៃយ និងជំរុញការអនុវត្តនូវ
អនុសញ្ញៃរបស់អង្គការសហបៃាាតិស្តីអំពីការ
លុបបំបត់រាល់ទមៃង់នៃការរីសអើងបៃឆំង
នឹងស្តៃី (CEDAW) នៅក្នុជងបៃទៃសកម្ពុជា។

Dignity Cambodia គឺាគមៃៃងរបស់ 
NGO-CEDAW ដៃលបៃើសិលៃបៈាផ្នៃកមួយនៃ
កិច្ចបៃឹងបៃៃងតស៊ូមតិរបស់ខ្លួន ដើមៃបីជំរុញឲៃយ
មនការធ្វើវិសោធនកម្មចៃបប់ស្តីពីការទប់ស្កៃត់
អំពើហិងៃសាក្នុជងគៃួសសរនិងកិច្ចការពារជនរងគៃៃះ 
និងដើមៃបីលើកកម្ពស់សមភាពយៃនឌ័រាទូទៅ។

ារៀងរាល់ឆ្នៃំ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខៃវិច្ឆិកា ដល់
ថ្ងៃទី ១០ ខៃធ្នូ គឺាយុទ្ធនាការ ១៦ ថ្ងៃ ធ្វើឡើង
ាលក្ខណៈអន្តរាតិ បៃឆំងនឹងអំពើហឹងៃសា
បៃឆំងនឹងភៃទ ហើយនៅឆ្នៃំនៃះ NGO-CEDAW

នឹងរៀបចំពិព័រណ៍កៃៃមចំណងជើងថា 
«សៃចក្តីថ្លៃថ្នូរ» ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខៃវិច្ឆិកា
ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខៃធ្នូ ដៃលនឹងបងា្ហៃញពីស្នៃដៃថ្មី

ពិព័រណ៍រូបថត «សៃចក្តីថ្លៃថ្នូរ»
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខៃវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខៃធ្នូ

សម្ពៃធពិព័រណ៍នៅថ្ងៃទី ២៨ ខៃវិច្ឆិកា 
វៃលម៉ៃង ៦ ល្ងៃច
រៀបចំដោយ NGO-CEDAW NGO-CEDAW is a coalition of 40 member 

NGOs and associations whose mission is to 
monitor and promote the implementation 
of the UN Convention on Elimination of all 
forms of Discrimination Against Women 
(CEDAW) in Cambodia.

Dignity Cambodia is a project of NGO-CEDAW
which uses art as part of its ongoing 
advocacy efforts to amend the laws 
related to gender-based violence and to 
promote gender equality in general.

Each year from November 26 to December 
10 is the international 16 Days campaign 
against gender-based violence, and this 
year, NGO-CEDAW will host a Dignity 
exhibition from November 26 through 
December 9 showcasing the new work 

Photo exhibition “dignity”
From november 26 to december 9

Opening on November 28, 6pm
Organized by NGO-CEDAW
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របស់សិលៃបករខ្មៃរ ថា លីនដ, ឃួន វិសិដ្ឋ និង 
តូ ម៉ៃលីនដ។ សិលៃបករវ័យក្មៃងទាំងនៃះបន
សហការគ្នៃបង្កើតពិព័រណ៍រូបថត ដៃលជំរុញឲៃយ
អ្នកទសៃសនាសកសួរនូវអ្វីដៃលពួកគៃបនរៀន 
ពោលគឺអំពីអ្វីដៃលពួកគៃគួរតៃបៃពៃឹត្ដចំពោះ
ដៃគូរបស់ពួកគៃ។

ពិព័រណ៍នៃះនឹងបើកសម្ពៃធចាប់ពីម៉ៃង 
៦-៩ យប់ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ ២០១៩។ 
នៅក្នុជងពិធីសម្ពៃធនៃះ ក៏នឹងមនការបញ្ចៃំងខៃសៃ
ភាពយន្តរបស់ ម៉ូណា សុីម៉ន់ គឺរឿង 
The Nun's Path ដៃលឆ្លុជះបញ្ចៃំងអំពីដំណើរ
របស់ដូនជីវ័យក្មៃងម្នៃក់ឈ្មៃះ ហៃង កុសល 
ដៃលគត់ជឿថា ផ្លូវឆ្ពៃះទៅកាន់ការតៃៃស់ដឹង 
គឺមនសមៃៃប់ទាំងបុរសហើយនឹងសៃ្តី។

ពិព័រណ៍នៃះតៃូវបនគំទៃដោយសហភាពអឺរ៉ុប 
និង DCA តាមរយៈគមៃៃងសំឡៃងដើមៃបីសមភាព
យៃនឌ័រ និងដោយមូលនិធិ Heinrich Boll។

ចូលរួមទសៃសនាដោយសៃរី

of Cambodian artists THA Linda, KHUON 
Viseth, and TO Malinda.  These young 
artists collaborated to create a photo 
exhibit which asks viewers to question 
what they have been taught about how 
they should behave towards their spouses.

There will be an exhibition launch for the 
art from 6-9pm on November 28, 2019.  At 
the launch, there will also be a showing of 
Mona SIMON’s film, “The Nun’s Path” which 
reflects on the journey of young 
Cambodian nun HENG Kosorl who believes 
that the path to enlightenment is equal 
for both men and women.

The exhibition is supported by the 
European Union and DCA through the 
Voices for Gender Equality project, and by 
the Heinrich Boll Foundation.

Free admission
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី២ ខៃវិច្ឆិកា  

ថ្ងៃ ទី១៦ ខៃវិច្ឆិកា

ថ្ងៃ ទី២៣ ខៃវិច្ឆិកា

ថ្ងៃ្ងទី៣០ ខៃវិច្ឆិកា

ថ្ងៃ្ងទី៧ ខៃធ្នូ

ថ្ងៃ្ងទី១៤ ខៃធ្នូ

ផ្កៃកុលបនៃភ្នំបូកគោ

ផ្នូរគ្មៃនឈ្មៃះ  

ពៃះថោង និងនាងនាគ

ការលៃចតៃដៃតឡើងាថ្មីនៃនាដកាសួគ៌ៃ

ជំរំ ៣២

អ្នកវង្វៃងផ្លូវ

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

គន្លះឹពីភាពយន្ត ៖ ធ្វើយ៉ៃងណាដើមៃបីគៃប់គៃងអារម្មណ៍អ្នកមើល?
ពីអត្ថបទភាពយន្តឆ្ពៃះទៅផ្ទៃងំសំពត់ស ៖ លៃបឿន និងចងា្វៃក់

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី១៥ ខៃវិច្ឆិកា                ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច
ថ្ងៃទី១៣ ខៃធ្នូ                  ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច

បៃាជនខ្មៃរក្នុជងអន្តរកាលដ៏លំបក

នាដកាលក់កាយ

ពិព័រណ៍រូបថត «សៃចក្តីថ្លៃថ្នូរ»

បន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខៃវិច្ឆិកា

ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខៃវិច្ឆិកា

ពីថ្ងៃទី ២៦ ខៃវិច្ឆិកា ដល់
ថ្ងៃទី ៩ ខៃធ្នូ

ពិព័រណ៍

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

៩, ១០, ១១, ១២, ១៣ វិច្ឆិកា, ១០ ធ្នូ

cIne SATUrdAY 
November 2   
November 16
November 23
November 30
December 7
December 14

Rose of Bokor Mountain
Graves Without A Name
Preah Thong and Neang Neak
“Heavently Maidens” Dance Again
Camp 32
The Wanderers

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

Tips in Manipulating Audiences’ Emotions 
Script to screen:Pacing and Rhythm

cInecLUb 
November 15
December 13

6:30pm
6:30pm

Until November 23

From November 14 - 23

From November 26 to 
December 9

exhIbITIon 

Khmer People in the hard time

Hidden Dancer

Photo Exhibition “Dignity”

closing dates 
November 9, 10, 11, 12, 13 , December 10 
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩២១៧៤ ឬអ៊ីម៉ៃល
info@bophana.org

To organize group screening on Cambodian history, contact us 

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


