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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

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

In Cambodia, between 1975 and 1979, the 
Khmer Rouge regime caused the death of 
1.8 million people, representing 
one-quarter of the population of 
Cambodia. Kaing Guek Eav, better known 
as Duch, was in charge at M13, a Khmer 
Rouge-controlled prison, for 4 years
 before being appointed by Angkar, to the 
S21 center in Phnom Penh. As party 
secretary, he commanded from 1975 to 
1979 the Khmer Rouge killing machine in 
which at least 12,280 people perished, 
according to the remaining archives. But 
how many others disappeared, “crushed 
and reduced to dust”? In 2009, when Duch 
attends his new trial, Rithy Panh asks him 
the long question and gets the answer.

Saturday, january 4 - 5pm

Duch, Master of 
the forges of hell
Directed by Rithy Panh, 104 min, 2012, 
Khmer version with English subtitles  

ឌុច គៃលូត់ដំនៅឋាននរក

កម្ពុជាចន្លៃះឆ្នៃំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ខ្មៃរកៃហមបាន

សម្លៃប់មនុសៃសបៃមណ ១.៨ លននាក់ 

(មួយភាគបួននៃបៃជាជនកម្ពុជា)។ 

កាំង ហ្កៃកអ៊ៃវ (ឌុច) ទទួលខុសតៃូវ ៤ ឆ្នៃំ

នៅមន្ទីរ ម-១៣ មុននឹងតៃូវអង្គកការចាត់តាំង

ឲៃយមកកាន់ ស-២១ នៅភ្នំពៃញ។ ឌុច បាន

បញ្ជៃម៉ៃសុីនពិឃាដខ្មៃរកៃហមមួយនៃះចាប់ពី

ឆ្នៃំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ដៃលយ៉ៃងតិចណាស់មន

មនុសៃសបៃមណ ១២,២៨០ នាក់បានស្លៃប់ 

តាមរយៈឯកសរនៅសៃសសល់។ ប៉ុន្តៃមិនដឹងមន

ចំនួនប៉ុនា្មៃនដៃលបានបាត់ខ្លួន “កម្ទៃច និងបំផ្លៃញ

ឲៃយបាត់សូនៃយ” នះឡើយ។ នៅឆ្នៃំ ២០០៩ 

ពៃលដៃលឌុចចូលទទួលការកាត់ក្ដី លោក បា៉ៃន់ រិទ្ធី 

បានសួរ និងទទួលបានការឆ្លើយតបពីឌុច។

ដឹកនំាដោយ ប៉ាៃន់ រិទ្ធ ីរយៈពៃល ១០៤ នាទី ឆ្នៃំ 

២០១២ ភាសខ្មៃរ និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    Saturday,  january 11 - 5pm

From the bas-reliefs of Angkor to the 
training in the University of Fine arts in 
Phnom Penh, the movie follows the tracks 
of the legend of classical Cambodian 
dance. It is the Reamker, the Khmer 
version of Râmâyana. This Indian drama 
is the oldest and the most famous in Asia. 
This movie is also composed of a report 
and interviews in Cambodia.

reamker, Dance with the Gods
Directed by Stephane Lebon, 52 min, 1993, 
Khmer version

របំារឿងរាមកៃរ្តិ៍មនចំណង
ផៃសារភា្ជៃប់ជាមួយនឹងទៃវតា

ភាពយន្តឯកសរនៃះរៀបរាប់ពីបៃវតិ្តនៃរបាំបុរាណ

ខៃ្មរមួយ ដោយចាប់ផ្តើមពីផ្ទៃំងចម្លៃក់នៅលើ

បៃៃង្គកបៃៃសទអង្គករ រហូតដល់ការហ្វឹកាត់របាំ

នៅសកលវិទៃយាល័យវិចិតៃសិលៃបៈកៃុងភ្នំពៃញ។ 

របាំនះគឺ របាំរឿងរាមកៃរ្តិ៍ តាមបៃបខៃ្មរដោយ

យកតាមលំនាំរឿងរាមយណៈ។ ជាមួយនឹងកៃុម

របាំពៃះរាជទៃពៃយនៃបៃទៃសកម្ពុជា យើងឃើញ

តួអង្គកពៃះរាម និងតួអង្គកផៃៃសងៗទៀតនៃរឿង

រាមកៃរ្តិ៍។ 

ភាពយន្តឯកសរនៃះក៏មនបទយកការណ៍ 

និងបទសម្ភៃសន៍នានា ធ្វើឡើងនៅក្នុងបៃទៃស

កម្ពុជាផងដៃរ។

ដឹកនំាដោយ ស្ទៃា្វៃន ឡឺបុង រយៈពៃល ៥២ នាទី 

ឆ្នៃ ំ១៩៩៣ ភាសខ្មៃរ
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ឆ្អងឹអណ្តៃត

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ មករា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

នៃះជារឿងពិតមួយដៃលស្ទើរតៃជឿពុំបាន នៅ

ចន្លៃះឆ្នៃំ ១៩៧៩ និង ១៩៨១។ សំណាងបាន

លួចសៃឡាញ់សៃីតូច ដៃលជាកូនសៃីរបស់

លោកតាដៃត។ តាដៃតដឹងគុណសំណាងជាខ្លៃំង

ផងដៃរ ពៃៃះដោយសរសំណាងនៃះហើយ ទើប

គៃួសររបស់គាត់បានរួចផុតពីការស្លៃប់ក្នុង

របបខ្មៃរកៃហម។ ប៉ុន្ដៃអ្វីៗក៏បៃៃបៃួល នៅពៃល

ដៃលតាដៃតរើសបានកំណប់ គាត់បានាមកូនសៃី

របស់គាត់ឲៃយឈប់ទាក់ទងជាមួយសំណាង…

ដឹកនំាដោយ ម៉ៃ អយុទ្ធ រយៈពៃល ១០៧ នាទី ឆ្នៃំ 

១៩៩១ ភាសខ្មៃរ 

Saturday,  january 25 - 5pm

This is an incredible story during 1979 
and 1981. Samnang is in love with Srey 
Touch who is Deth’s daughter. Deth likes 
Samnang so much because Samnang 
helps his family to survive from Khmer 
Rouge regime. But everything changes 
when Deth finds treasure, he forbids his 
daughter to stop loving Samnang…

chaoeng andeth 
(floating bone)
Directed by Mao Ayuth, 107 min, 1991, 
Khmer version
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កៃដសមិនអចខ្ចប់ភ្លើង

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភាពយន្តឯកសរនៃះបង្ហៃញពីសង្គកមខ្មៃរតាមរយៈ

វាសនារបស់នារើរកសុីផ្លូវភៃទ ដៃលទទួលរងនូវផល

វិបាកបនៃសល់ពីសងៃៃ្គកមរយៈពៃលជិត ១០ ឆ្នៃំ។ 

ពួកគៃរស់នៅចំកណា្តៃលបៃះដូងនៃរាជធានីភ្នំពៃញ 

គឺនៅតំបន់ប៊ូឌីញ និងបណ្តៃយជីវិតទៅក្នុង

អំពើពៃសៃយាចារ។ ភាពអៀនខ្មៃសបណា្តៃលឲៃយ

ពួកគៃបន្តបៃកបរបរនៃះ និងមិនា៊ៃនវិលតៃឡប់ទៅ

សៃុកកំណើតវិញ។ ដ ជានារើបៃកបរបររកសុីផ្លូវភៃទ

មួយរូបក្នងុចំណមនារើដទៃទៀត បានបោកបញ្ឆៃត

ប្អូនសៃីរបស់ខ្លួនអោយធា្លៃក់ក្នុងនរកដូចរូបនាង។ 

គា្មៃនអ្វីកៃៃតៃពីការសោកស្តៃយសមៃៃប់ដ

តៃប៉ុណ្ណៃះ ពៃៃះអ្វីៗហួសពៃលអស់ហើយ។

ដឹកនំាដោយ ប៉ាៃន់ រិទ្ធ ីរយៈពៃល ៨៧ នាទី ឆ្នៃ២ំ០០៦

ភាសខ្មៃរ និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Saturday,  february 1 - 5pm

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. 
‘Paper’ puts faces and names to the utter 
misery afflicting more than 30,000 
Cambodian women in this vivid, 
expressive, and outstanding documentary 
film.

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

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ៨ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

បងបៃុសរបស់កៃមរំពឹងថានឹងបានឡើងជា

មៃដឹកនាំផ្ដៃច់ការរបស់បៃទៃសកម្ពុជាបៃសិនបើ

គាត់បានរំលោភ និងសម្លៃប់យកពៃហ្មចារើរបស់កុមរ

ដៃលមនអយុ ១០ ទៅ ១២ ឆ្នៃំបានគៃប់ចំនួន 

១០០ នាក់។ កៃមក៏បានទៅធ្វើការជាសន្តិសុខនៅ

ភ្នំពៃញនៅផ្ទះរបស់អ្នកសៃីម៉ៃប់ដៃលជាស្តៃីពូកៃ

បៃច័ណ្ឌម្នៃក់ ហើយនាងបានសម្លៃប់ប្ដី និងបៃពន្ធ

ចុងរបស់គាត់ដោយជួលគៃូមន្តអគម។

ដឹកនំាដោយ ពៃះបាទនរោត្តម សីហនុ

រយៈពៃល ៤៦ នាទី ឆ្នៃ ំ១៩៩៥ ភាសខ្មៃរ

Saturday,  february 8 - 5pm

Kem’s brother who hopes to become 
the absolute master of Cambodia after 
having consumed 100 virgins between 
10 and 12, is eventually arrested by the 
Royal Police. Kem goes to Phnom Penh 
and works as guard for a jealous woman 
who kills her husband and his second wife 
by the wizard. He runs away from Phnom 
Penh and works on the farm but Khmer 
Rouge armies stop him and want him to 
eat human livers.

buddha, Dhamma, 
Sangkha, the only heaven
Directed by Norodom Sihanouk, 46 min, 
1995, Khmer version
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គមៃៃងលំហកម្ពជុា ៖ មិនមៃន 
Rock ’n’ Roll ធម្មតា

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ដំណើររឿងកើតឡើងក្នុងឆ្នៃំ ២០០៩ 

ពៃលដៃលតនៃ្តីករជនជាតិអូសៃ្តាលី ជូលៀន 

ពូលសុន ឮសំឡៃងដ៏អស្ចៃរៃយរបស់នារើជនបទកៃីកៃ

ម្នៃក់ឈ្មៃះ សៃីធី នៅក្នុងាងខរា៉ៃអូខៃមួយកន្លៃង

នាទីកៃុងភ្នំពៃញ។ សំឡៃងតនៃ្តីលន់ឡើងកនៃ្តាក់

អរម្មណ៍ទសៃសនិកជនអមដោយបទភ្លៃងពីទសវតៃសរ៍

ឆ្នៃំ ៦០ និង ៧០ ដៃលជាយុគសម័យមសនៃតនៃ្តី

កម្ពុជា។ ខៃសៃភាពយន្តឯកសរដៃលចំណាយពៃល

ថតអស់រយៈពៃលជាង ៥ឆ្នៃនំៃះនឹងឆ្លះុបញ្ចៃងំពីរឿង

រា៉ៃវរបស់កៃុមអ្នកសម្តៃងដៃលខំបៃឹងយកឈ្នះភាព

កៃីកៃ ការបាក់សៃបាត និងភាពខ្មៃងងឹតនៅកម្ពុជា។

ផលិតដោយ ម៉ៃក អៃបៃល រយៈពៃល ៧៥នាទី 

ឆ្នៃំ ២០១៥ ភាសខ្មៃរ 

និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Saturday,  february 15 - 5pm

In Phnom Penh karaoke bar in 2009, 
Australian musician Julien Poulson hears 
the extraordinary voice of poor village 
girl Srey Thy. The result is tempestuous 
cross-cultural romance and the birth of 
the Cambodian Space Project. A thrilling 
musical explosion that wows audiences 
world-wide with sounds from the 1960s 
and 1970s, golden age of Cambodian 
rock. Filmed over five years this intimate 
documentary tells the story of 
performers whose struggle to overcome 
poverty, trauma and obscurity has never 
been easy.

The cambodian Space 
Project: 
nOT eaSy rOcK ‘n’ rOLL
Directed by Marc Eberle, 75 min, 2015, 
Khmer version with English subtitles 



16 17

ភក្តសី្នៃហ៍

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភក្ដី និងម្ដៃយបាននាំគា្នៃភៀសខ្លួនពីតំបន់សងៃ្គកាម

ចូលមកទីកៃុងភ្នំពៃញ។ ពៃលមកដល់ទីកៃុងភ្នំពៃញ 

ភក្ដីគា្មៃនលុយ គា្មៃនការងរ គា្មៃនចំណៃះ គា្មៃនជមៃក 

និងគា្មៃនចំណីអារអ្វីទាំងអស់ ពៃមទាំងម្ដៃយ

របស់នាងមនជំងឺរ៉ាៃរ៉ំៃ និងទើបពិការភ្នៃកដោយសរ

សងៃ្គកាមទៀតផង។ នាងតៃូវស្ដៃីម្នៃក់បៃើលៃបិចក្នុង

រូបភាពជួយសងៃ្គកោះនាងឲៃយមនជមៃក តៃតាមពិត

សៃ្ដីម្នៃក់នៃះមនបំណងលក់ភក្ដីឲៃយទៅ

ពួកសៃដ្ឋីៗ។

ផលិតដោយ អីុវុ៉ង ហៃម រយៈពៃល ៧១ នាទី 

ឆ្នៃ ំ១៩៧៣ ភាសខ្មៃរ

Saturday,  february 22 - 5pm

Pheakdey and her mother escape from 
the war area to live in Phnom Penh. They 
have no money, no job, no shelter, and no 
food. Her mother is sick and blinded by 
the war. Out of pity, a woman suggests 
that they live with her. She provides 
them with everything they need. But the 
woman is actually ill-intentioned and 
wants to sell Pheakdey to millionaires…

True love 
Directed by Yvon Hem, 71 min, 1973, Khmer 
version
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Saturday,  february 29 - 5pm

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 
10 years. She tries to find the way to stop 
the domestic violence in her family. 

Two bodies one soul
Produced by CHEMS, 68 min, 2010, 
Khmer version with English subtitles

រូបពីរចិត្តមួយ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

អំពើហិងៃសាមិនមៃនមនតៃផ្លូវកាយប៉ុណ្ណៃះទៃ

ថៃមទាំងមនផ្លូវចិត្តទៀត។ បូរមី បានជួបបៃទះ

នូវបញ្ហៃនៃះ ពៃៃះឪពុកម្ដៃយរបស់នាងមិននិយយ

រកគា្នៃសោះដល់ទៅជាង ១០ ឆ្នៃំ។ នាងបាន

ពៃយាយមរកវិធីដើមៃបីបញៃឈប់អំពើហិងៃសាផ្លូវចិត្ត

ក្នុងគៃួសររបស់នាង។

ផលិតដោយ អង្គកការឆៃមស៍ រយៈពៃល ៦៨ នាទី ឆ្នៃំ 

២០១០ ភាសខ្មៃរ និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរើ!

ដោយសមិទ្ធករភាពយន្ត ៦ រូប, 
ធ្វើឡើងជាភាសខ្មៃរ

គមៃៃង ១ ដុល្លៃរ ជាគមៃៃងផលិតភាពយន្ត
ឯកសរ ផ្ដចួផ្ដើមដោយសមិទ្ធករភាពយន្ត រិទ្ធ ីប៉ាៃន់។
ស៊ៃរើនៃគមៃៃងនៃះតៃវូបានផលិតឡើងដោយ
សមិទ្ធករភាពយន្តដៃលតៃវូបានបណ្តះុបណា្តៃល
ដោយមជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា និងគំាទៃដោយ 
Cambodian Film Commission (CFC)។ 
ភាពយន្តលើកឡើងជំុវិញបញ្ហៃដៃលយើងកំពុង
ជួបបៃទះ ៖ បៃវតិ្តសស្តៃ បៃតិកភណ្ឌសិលៃបៈ 
បរិស្ថៃន ការកៃបៃៃសង្គកម...។

“រស់ដោយសរខ្មៃច” ដោយ ងឿម ផល្ល,ី 
“សៃបៃកជើង” ដោយ ចៃវ ឌឿន, 
“នំផ្អៃម” ដោយ លី យូអុី , 
“រស់ពៃៃះគុនខ្មៃរ” ដោយ សុខ ចាន់រ៉ាៃដូ, 
“វាលសៃៃជីវិត” ដោយ ចៃង សុជាតិ, 
“អ្នកបៃមញ់” ដោយ វណ្ណ សុជាតា, 
“មគ្គកទុៃសក៍ក្មៃង” ដោយ ងឿម ផល្លី

ថ្ងៃសុកៃ ទី ៣១ ខៃមករា ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

គមៃៃង ១ ដុល្លៃរ

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, january 31 – 6:30pm

By 6 young filmmakers, conducted in Khmer

One Dollar Project is a participatory web 
documentary founded by award-winning 
filmmaker Rithy Panh. The series in this 
project are produced by young filmmakers 
trained by the Bophana Center with the 
support CFC. The films raise crosscutting 
issues, such as: history, artistic heritage, 
the environment, social change, etc.

“Home Cemetery” by Phally Ngoeum, 
“Shoes” by Chev Doeurn, 
“Sweet Cake” by Ly Youy, 
“Fighting for Life” by Chanrado Sok, 
“No frogs, No Life” by Socheat Cheng, 
“The Hunter” by Socheata Van, 
“Guide Boy” by Phally Ngoeum

One Dollar Project
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ដោយលោក ចាប សោមច័ន្ទរិទ្ធិ 
សមិទ្ធករភាពយន្តវ័យក្មៃង, ធ្វើឡើងជាភាសខ្មៃរ
លោក ចាប សោមច័ន្ទរិទ្ធិ បានចូលរួមជាមួយ 
BBC Media Action ក្នុងឆ្នៃំ ២០១៣ ក្នុងនាម
ជាអ្នកនិពន្ធម្នៃក់ក្នុងខៃសៃភាពយន្តរឿង 
"វិថីដៃលតៃូវដើរ" ដៃលតៃូវបានបញ្ចៃំងក្នុង
មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាឆ្នៃំ ២០១៤។ 
គាត់បានឈ្នះានរង្វៃន់ទៃពកោសលៃយថ្មីក្នុងនាម
ជាអ្នកដឹកនំាឆ្នើមក្នងុមហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិ
កម្ពុជាឆ្នៃំ ២០១៥។ ខៃសៃភាពយន្តខ្លីឯករាជៃយដៃល
គាត់បានចំណាយទុនផលិតដោយខ្លួនឯងគឺរឿង 
"កៃួសមួយកា្ដៃប់" (២០១៥) តៃូវបានបញ្ចៃំង
ជាលើកដំបូងក្នុងកម្មវិធី Tropfest SEA ឆ្នៃំ 
២០១៥។ គាត់ថៃមទាំងទទួលបានជ័យលភី
លៃខមួយក្នុងមហោសៃពភាពយន្តខ្លីចតុមុខ
ឆ្នៃំ ២០១៥ ទៀតផង។ ខៃសៃភាពយន្តនៃះក៏តៃូវបាន
ជៃើសរើសជាតំណាងបៃទៃសកម្ពុជាឆ្ពៃះទៅកាន់
មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិជាចៃើនផងដៃរ។

សមៃៃប់កម្មវិធីសុីណៃក្លឹប លោក ច័ន្ទរិទ្ធិ នឹង
បង្ហៃញជូននូវខៃសៃភាពយន្តខ្នៃតខ្លីកម្ពុជាមួយចំនួន
ដៃលគាត់គិតថាវាជាស្នៃដៃល្អ ទាំងការសរសៃរ 
ការរៀបចំ និងដឹកនាំ។ យើងនឹងពិភាកៃសាបន្ថៃម
ទៀតអំពីធាតុសំខន់ៗដៃលធ្វើឲៃយខៃសៃភាពយន្ត
នះមនគុណភាព។

ថ្ងៃសុកៃ ទី២១ ខៃកុម្ភៈ  ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

វិភាគភាពយន្តខ្នៃតខ្លីជាមួយ
លោក ច័ន្ទរិទ្ធិ

           friday, february  21 - 6:30pm

By Mr. Somchanrith Chap, young filmmaker, 
conducted in Khmer
Somchanrith Chap joined BBC Media 
Action in 2013 as one of the writers for 
the film production of Down This Road, 
which premieres at the 2014 Cambodia 
International Film Festival. He won the 
new talent award as the best director at 
the Cambodian International Film 
Festival in 2015. His self-funded 
independent short film, A Fistful of 
Pebbles (2015), Cambodia’s first western 
premiered in Tropfest SEA 2015. He also 
won first prize at Chaktomuk Short Film 
Festival in 2015. This followed on from 
his selection to represent Cambodia at 
the Talent Campus in Tokyo, the film was 
screened in the Short Shorts in Tokyo, 
Vientianale Film Festival and a number of 
other prestigious festivals.

For Cine-club, he will show some 
Cambodian short films that he thinks 
they are really well written, structured, 
and directed. He will break down the 
elements why he thinks they are good 
and we will discuss about it.

Looking into cambodian 
short films with chanrith
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ការតាំងពិព័រណ៍នៃះបៃៃប់ពីរឿងរា៉ៃវទាក់ទងនឹង
សំរាមនៅបៃទៃសកម្ពុជា ចាប់ពីពៃលដៃលវាតៃូវ
បានបៃមូលដោយអ្នករើសសំរាមតាមដងផ្លូវ 
រហូតដល់ពៃលដៃលវាតៃវូតៃៀមនំាចៃញទៅដើមៃបី
កៃច្នៃ។ ការតាំងពិព័រណ៍ឈុតនៃះមិនតៃឹមតៃ
មនគោលបំណងនាំអ្នកមើលមកចាប់អរម្មណ៍
លើផ្នៃកខងក្នុងនៃឧសៃសាហកម្មកៃច្នៃកៃៃផ្លូវការ
នៅក្នុងបៃទៃសតៃមួយនៃះតៃមួយមុខទៃ ប៉ុន្តៃ
វាជាវិធីមួយដៃលអចឲៃយអ្នកមើលឃើញអ្នករើស
សំរាមកៃៃផ្លូវការរាប់មិនអស់ដៃលដើររើសសមៃបក
កំប៉ុងបា្លៃស្ទិកតាមដងផ្លូវកៃៃមលក្ខខណ្ឌការងរ
ពិបាក និងបៃឈមមុខនឹងការរើសអើង។ 
ពួកគៃនៃះហើយជាអ្នកដៃលរួមចំណៃកលើក
កម្ពស់បៃព័ន្ធកៃច្នៃទាំងមូល ដៃលពួកគៃតៃូវ
បានគៃឲៃយឈ្មៃះថា “អៃតចាយ”។

ទសៃសនាដោយសៃរើ

ពិព័រណ៍រូបថត «អៃតចាយ»
ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ខៃមករា ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខៃកុម្ភៈ

ពិព័រណ៍

សម្ពៃធពិព័រណ៍នៅថ្ងៃទី ៨ ខៃមករា ម៉ៃង ៦ ល្ងៃច 

ថតរូបដោយលោក Miguel Jerónimo
កៃៃមកិច្ចសហការជាមួយមូលនិធិ Heinrich Boll 
Cambodia

This exhibition tells the story of trash in 
Cambodia, from the moment it is collected 
by a street waste picker to the moment 
that is processed and ready to be exported 
for recycling. This series not only aims to 
be a glimpse on the inwards of the 
informal recycling industry in the country, 
but especially a way to turn visible the 
countless informal waste pickers roaming 
the streets in search of plastics to collect 
and who, even with hard working 
conditions and facing discrimination, are 
the ones that promote the whole recycling 
system: the EDJAIs.

Free admission

Photo exhibition “eDjaI”
from january 8 to february 8

exhIbITIOn 

Opening on January 8 at 6pm

Photographed by Miguel Jerónimo
In collaboration with Heinrich Boll 
Foundation Cambodia
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បនា្ទៃប់ពីបានរៀនជំនាញផលិតភាពយន្តឯកសរអស់

រយៈពៃលមួយឆ្នៃពំៃញ សិកា្ខៃកាមទំាង ១២ រូបនៃ

គមៃៃង "ការបន្លសំឺឡៃងរបស់ស្តៃជីនជាតិដើម

ភាគតិច និងកៃមុមនុសៃសដៃលតៃវូបានគៃរើសអើង" 

បានផលិតភាពយន្តឯកសរចំនួនពីរលើករួចមក

ហើយ ដៃលភាពយន្តឯកសរទី ១ តៃវូបានចាក់

បញ្ចៃងំជាសធារណៈទំាងនៅក្នងុ និងកៃៃបៃទៃស។

ចំពោះភាពយន្តឯកសរទីពីរ កៃៃយពីបានសិកៃសា

សៃៃវជៃៃវសីុជមៃៃអំពីបញ្ហៃដៃលបានកើតឡើង

នៅក្នងុសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរបស់សិកា្ខៃកាម

ផ្ទៃល់ដៃលស្ថតិនៅក្នងុខៃត្តមណ្ឌលគិរើ រតនគិរើ 

និងបនា្ទៃយមនជ័យ ពួកគៃបានសមៃៃចលើកយកប

ញ្ហៃទំាងអស់នះមករំលៃចនៅក្នងុខៃសៃភាពយន្ត។

បញ្ហៃជាចៃើនរបស់ស្តៃជីនជាតិដើមភាគតិច និង

កៃមុដៃលរងការរើសអើង ដូចជាអំពើហិងៃសាផ្អៃក

លើយៃនឌ័រ ការអប់រំ សុខភាព និងបញ្ហៃសង្គកម

ភាពយន្តឯកសរទីពីរ ៖ 
បញ្ហៃក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

ភាពយន្ដពិសៃស

     ថ្ងៃសុកៃ ទី ១០ មករា ម៉ៃង ៥ និង ៣០ នាទីល្ងៃច

Second film series: based on the 
stories in indigenous communities

After one-year training program, the trainees 
of the project “Amplifying Voices of Indigenous 
Women and Discriminated Groups” have made 
two noticeable film series. The first series 
has been screened, both inside and outside 
Cambodia.

For the second series, after concrete and 
in-dept research on issues happening in the 
trainees’ indigenous communities, located in 
Mondulkiri, Ratanakiri and Banteay Meanchey, 
they have brought those key findings to be 
featured in their new films.

Many issues of indigenous women and 
underrepresented group, including 
gender-based violence, education, health, and 
other social issues, will be exposed through 
this second series.

Please join us, and find solutions together to 
help them! Nothing about us without us!

SPecIaL ScreenInG

friday, january 10, 5:30pm
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ជាចៃើនទៀត នឹងតៃវូបានលតតៃដងតាមរយៈ

ភាពយន្តឯកសរទីពីររបស់ពួកគៃ។

សូមចូលរួមទសៃសនា និងរួមគា្នៃស្វៃងរកដំណះ

សៃៃយដើមៃបីជួយដល់ពួកគៃ! វានឹងគា្មៃនផលអ្វដីល់

កៃមុពួកយើងឡើយ បើគា្មៃនការចូលរួមពីពួកយើង!

គមៃៃង "ការបន្លសំឺឡៃងរបស់ស្តៃជីនជាតិដើម

ភាគតិច និងកៃមុមនុសៃសដៃលតៃវូបានគៃរើសអើង"

អនុវត្តដោយមជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា ទទួលបាន

ការឧបត្ថម្ភពី Voice តាមរយៈអង្គកការអុកស្វៃម

កម្ពជុា ស្ថៃនទូតអូស្តៃៃលីបៃចំានៅកម្ពជុា និង

មូលនិធិ Heinrich Böll និងមនការចូលរួម

សហការពីវិទៃយាស្ថៃន Sundance និង 

Cambodia Film Commission (CFC)។

ទសៃសនាដោយសៃរើ, កន្លៃងមនកំណត់

ព័ត៌មនបន្ថៃម សូមចូលទៅ Facebook page: 

Amplifying Voices of Indigenous Women 

and Discriminated Groups

The project “Amplifying Voices of 
Indigenous Women and Discriminated Groups”, 
implemented by the Bophana Center, funded 
by Voice, through Oxfam in Cambodia, the 
Australian Embassy, Cambodia, and Heinrich 
Böll Stiftung Cambodia, in collaboration with 
the Sundance Institute and Cambodia Film 
Commission.

Free admission, limited seats

For more info, please go through our Facebook 
page: Amplifying Voices of Indigenous Women 
and Discriminated Groups
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អ្នករាយការណ៍ពីសង្គៃៃមកៃៃយឆកនៅកម្ពជុា 
១៩៧០-១៩៧៥

បាឋកថា

បាឋកថាដោយលោក ហៃសង់-ហ្វៃង់ស័រ បូ៊វៃ

ថ្ងៃទី ២៤ ខៃមករា ម៉ៃង ៦:៣០ នាទីល្ងៃច

នៅកៃៃយឆកនៃសង្គៃៃមវៀតណាម បៃទៃស
កម្ពុជាគឺជាពិភពមួយផៃសៃងទៀតសមៃៃប់អ្នកយក
ព័ត៌មន។ នះគឺពិភពដៃលមនផ្លូវដីហុយ
ទៃលោម និងមនគៃៃះថា្នៃក់គៃប់ទីកន្លៃង។ 
ពួកវៀតកុង និងពួកខ្មៃរកៃហម អចពួនស្ទៃក់
វាយឆ្មក់គៃប់ពៃលនៅក្នុងសមរភូមិឥតពៃៃងទុក
នៃសងៃ្គកាម «អរាត់អរាយ»។ រដ្ឋធានីទាំងមូល
តៃូវបានឡោមព័ទ្ធជាបណ្តើរៗ និងរងការគំរាម
កំហៃងយ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរពីគៃៃប់ផ្លៃង ឬញ័ររញ្ជួយ
ដោយសរការទម្លៃក់គៃៃប់បៃក។ អ្នកយកព័ត៌មន
បានកា្លៃយជាសកៃសីដ៏សំខន់ក្នុងភាពវឹកវរនៃះ។

អ្នកយកព័ត៌មនជាចៃើនដូចជា Gilles Caron, 

Sean Flynn បានបាត់ខ្លួននៅតាមផ្លូវ។ 
ឯអ្នកផៃសៃងទៀតដូចជា Elizabeth Becker, 

John Swain បានភា្ជៃប់ទំនាក់ទំនងយ៉ៃងស្អិតរមួត
ជាមួយនឹងកម្ពុជារហូតដល់សព្វថ្ងៃ។

ធ្វើឡើងជាភាសបារាំង
៤៥ នាទី អមដោយសំណួរ និងចម្លើយ
ចូលរួមដោយសៃរើ

reporters of a collateral conflict, 
cambodia 1970-1975

In the backyard of the Vietnam conflict, 
Cambodia is, for journalists, a very 
different universe. A world of dusty 
roads where danger - Viet Cong, Khmer 
Rouge - may erupt at each moment from 
imprecise frontlines of a widespread 
conflict. A capital town progressively 
encircled, where in the din of rockets or 
bombings vibrations, reporters witness 
the ambient chaos.
Numerous are those who like Gilles Caron 
or Sean Flynn, disappeared early on the 
road. Others like Elizabeth Becker or 
John Swain, will knit with Cambodia a 
link till potent today.

Conference in French
45 min followed by a Q&A
Free entrance

LecTure

january 24 at 6:30pm

Lecture by jean-françois bouvet
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៤ ខៃមករា  

ថ្ងៃ ទី១១ ខៃមករា

ថ្ងៃ្ងទី២៥ ខៃមករា

ថ្ងៃ្ងទី១ ខៃកុម្ភៈ

ថ្ងៃ្ងទី៨ ខៃកុម្ភៈ

ថ្ងៃ្ងទី១៥ ខៃកុម្ភៈ

ថ្ងៃ្ងទី២២ ខៃកុម្ភៈ

ថ្ងៃ្ងទី២៩ ខៃកុម្ភៈ

ឌុច គៃូលត់ដំនៅឋាននរក

របាំរឿងរាមកៃរ្តិ៍មនចំណងផៃសារភា្ជៃប់ជាមួយនឹងទៃវតា

ឆ្អឹងអណ្តៃត

កៃដសមិនអចខ្ចប់ភ្លើង

ពៃះពុទ្ធ ពៃះធម៌ ពៃះសងៃឃ កន្លៃងផ្តល់សៃចក្តីសុខតៃមួយគត់

គមៃៃងលំហកម្ពុជា ៖ មិនមៃន Rock ’n’ Roll ធម្មតា

ភក្តីស្នៃហ៍

រូបពីរចិត្តមួយ

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

គមៃៃង ១ ដុល្លៃរ
វិភាគភាពយន្តខ្នៃតខ្លីជាមួយ លោក ច័ន្ទរិទ្ធិ

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី៣១ ខៃមករា               ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច
ថ្ងៃទី២១ ខៃកុម្ភៈ                ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច

ពិព័រណ៍រូបថត «អៃតចាយ»ពីថ្ងៃទី ៨ ខៃមករា ដល់ថ្ងៃ ៨ ខៃកុម្ភៈ

ពិព័រណ៍

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

១, ៧, ១៧, ១៨, មករា

cIne SaTurDay 
January 4   
January 11
January 25
February 1
February 8
February 15
February 22
February 29

Duch, Master of the forges of hell
Reamker, Dance with the Gods
Chaoeng Andeth (Floating Bone)
Paper cannot wrap up embers
Buddha, Dhamma, Sangkha, the only Heaven
The  Cambodian  Space  Project
True love 
Two bodies one soul

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

One Dollar Project
Looking into Cambodian short films with 
Chanrith

cInecLub 
January 31
February 21

6:30pm
6:30pm

From January 8 to February 8

exhIbITIOn 

Photo Exhibition “EDJAI”

closing Dates 
January 1, 7, 17, 18  

អ្នករាយការណ៍ពីសង្គៃៃមកៃៃយឆកនៅកម្ពុជា ១៩៧០-១៩៧៥ថ្ងៃទី ២៤ ខៃមករា 
ម៉ៃង ៦:៣០ នាទីល្ងៃច

បាឋកថា

ភាពយន្តឯកសរទីពីរ ៖ បញ្ហៃក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចថ្ងៃសុកៃ ទី ១០ មករា 
ម៉ៃង ៥ និង ៣០ នាទីល្ងៃច

ភាពយន្ដពិសៃស

January 24 at 6:30pm Reporters of a Collateral Conflict, 
Cambodia 1970-1975

LecTure

Second film series: based on the 
stories in indigenous communities

Friday, January 10, 5:30pm

SPecIaL ScreenInG
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរជាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩២១៧៤ / ០៩២ ៦០៥ ១២៧ 

ឬអ៊ីម៉ៃល info@bophana.org
To organize group screening on Cambodian history, contact us 

ចង់ឲៃយបណ្ណសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ២១ ៧៤ / ០៩២ ៦០៥ ១២៧ 

ឬអ៊ីម៉ៃល archives@bophana.org
To revive your archive, contact us at 023 99 21 74 / 092 605 127

archives@bophana.org

ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សុកៃ

/ 092 605 127


