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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
កម្មវិធីចាក់បញ្ចាំងខ្សភា
ែ ពយន្ត ដកស្រង់
ស្ថាប័នឯកសារនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍។

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

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ មិនា ម៉ោង៥ល្ងាច

Saturday, March 7 - 5pm

ចេញពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើង និង

ដើមប្ អ
ី បអរសាទរទិវាសិទិនា
្ធ រីអន្តរជាតិ
៨មីនា មជ្ឈមណ្ឌលបុបណា
ា្ផ សូមបង្ហញ
ា
ជូនខ្សភា
ែ ពយន្តឯកសារពីររឿងពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ 
ស្តក
ី្រ ម
្រោ វត្តមានរបស់អ
ក
្ន ផលិតអ្នកស្រី
សៅ សុភក
័ ្រ

បុប្ផាពីរទងប្រឆាំងនឹងភ្លៀង
១០នាទី ២០១២ ភាសាខ្មែរ និងអង់គេស
្ល
ឯកសារនិយាយពីសខ
ី្រ្ត រែ្ម ពីរនាក់រស់នៅខត
េ ្ត
តាកែវ ពុះពារដើម្បីបានរៀបការជាមួយគ្នា។

សម្ផស្ស និងកាយវិការ
១៩នាទី ២០១៥ ភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
ភាពយន្តន
 ះេ នយា
ិ យពកា
ី របឈ
្រ មមខ
ុ របស់
សិលប្ ការិនទៅ
ី នង
ឹ បញ្ហប្រ
ា ពណ
ៃ រី ត
ិ ត្បត
ិ 
របស់ស
 ង្គមខ្មរែ ។ ។
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CINE SATURDAY

Special Screening of two short films
to celebrate the International
day for women’s right and
world peace. The filmmaker Sao
Sopheak will be present during
the screening for the Q&A:

Two girls against the
rain
2012, 10min, Khmer version with
English subtitles
As it isn’t a normal marriage, two
Cambodian girls who are married
to each other.

The Beauty and the
Beat
2015 , 19 min, Khmer version with
English subtitles.
The challenges of actresses who
face with the strict traditional
society like Cambodia.
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ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ មិនា ម៉ោង៥ល្ងាច

រស់មយ
ួ ថ្ងព
ៃ ង
ឹ មួយថ្ងៃ
ដោយ ង្វៀន ធីថាញ់ម៉ាយ ៥៨នាទី
ភាសាដើម អក្សរខ្មែរនិងអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម
រស់មយ
ួ ថ្ងគ
ៃ ត
ិ មួយថ្ងៃ គឺបានថតនៅក្នង
ុ
សហគមន៍នសា
េ ទខ្នត
ា តូចជាច្រន
ើ នៅ
ក្នង
ុ ខេតស
្ត ៀមរាប និងខេតោ
្តព ធិ៍សាត់
និងក្នង
ុ ខេតឡ
្ត ង
ុ អាន នៃបទ
្រ ស
េ វៀតណាម។
ប្រជាជននៅក្នង
ុ សហគមន៍ទាង
ំ នេះ
គឺជាជនជាតិវៀតណាមពីកណ
ំ ត
ើ
ឬពីដន
ូ តារបស់ពក
ួ គេ ប៉ន
ុ ព
ែ្ត ក
ួ គេភាគច្រន
ើ
បានរស់នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពុជាជាច្រន
ើ ឆ្នឬ
ំា
ច្រន
ើ ជំនាន់មកហើយ។ ទោះបីជាបែបនេះក្តី
ពួកគេភាគច្រន
ើ មិនមានអត្តសញ្ញណ
ា ផ្លវកា
ូ រ
មកពីបទ
្រ ស
េ ណាមួយនោះទេ ដែលជាហត
េ ុ
ធ្វឲ
ើ យ្ ពួកគេមានការលំបាកជាហូរហែ។

Saturday, March14-5pm

Day by Day
By Nguyen Thi Thanh Mai, 58min,
Vietnames Version with Khmer
and English subtitles.
Day by Day is filmed in several
small fishing communities in
Siem Reap and Pursat, as well
as in Long An, Vietnam. The
people in these communities are
Vietnamese by birth or ancestry,
but have lived in Cambodia for
years or even for generations.
Despite this, many do not have
formal identification from either
country, resulting in ongoing
difficulties.
Introduced by curator Roger
Nelson, with Q&A after the film

ណែនាដោ
ំ យលោក រ៉ជឺ នែលសិន និងមាន
សំណរួ ចម្លយ
ើ បន្ទប
ា ព
់ ប
ី ញ្ចង
ំា ខ្សភា
ែ ពយន្ត
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 ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ មិនា ម៉ោង៥ល្ងាច

កម្ពជា
ុ ៖ កូនសោ
នៃពះ្រ រាជាណាចកម
្រ យ
ួ
ដឹកដោយសេបាស្យាង ប្រាគេ ៧៨នាទី

Saturday, March 26 – 5pm

Cambodia: the keys
of kingdom
Directed by Sébatien Braquet,
78min, 2009, French version

ឆ្នាំ២០០៩ ភាសាបារាំង
ការចងក្រងជីវពណ៌នាដ៏គួរឲ្យចាប់
អារម្មណ៍មួយរបស់ កម្ពុជា ចាប់ពីភា
ពវឹកវរក្នុងសម័យកុម្មុយនិស្តរហូតដ
ល់បច្ចុប្បន្ន សកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
ពិធីបុណ្យធំៗរបស់ប្រជាជន
ការរម្លឹកឡើងវិញពីសម័យខ្មៅងងឹត
ដោយមិនប្រើរូបភាពឯកសារ តែជាការ
បង្ហាញពីតំបន់សំខាន់ៗដែលរឿងសោក
នាដកម្មទាំងនោះធ្លាប់កើតឡើង។
៣០ឆ្នាំក្រោយរឿងគួរឲ្យភ័យរន្ធត់ រួម
មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គួរឲ្យខ្លា
ចដោយមានមនុស្សស្លាប់ប្រហែល

A fascinating portrait
of Cambodia from the upheavals
of the communist period until
nowadays, the images of daily
activities and big events on the
calendar, the dark years of the
country, not by the archival
footage but by showing the
important sites where took place
the Cambodian tragedy. After
thirty years of horror which
marked by a terrible genocide
with two millions deaths and a
civil war, so what will happen
then?

២លាននាក់ និងសង្គ្រាមស៊ីវិលរួចមក
តើប្រទេសមួយនេះ នឹងក្លាយជា
យ៉ាងណា ?
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ថ្ងសៅ
ៃ រ៍ ទី២៨ មិនា ម
 ោង
៉ ៥ល្ងាច

ដើមក្រសាំង
ផលិតដោយមណ្ឌលពត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
៣០នាទី ២០០៦ ភាសាខ្មែរ
និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម
សាំងគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់បានទទួលរង
ការវាយធ្វើបាបពីប្តីរបស់នាង ហើយនាង
បានរក្សាការសម្ងាត់នេះអស់រយៈពេលជាង
១០ឆ្នាំ។ ដោយសារតែទ្រាំមិនបាននឹង
អំពើហិង្សារបស់ប្តីនាង សាំងបាន
សម្រេចចិត្តនាំកូនរត់ចេញពីផ្ទះ។
មិនយូរប៉ន
ុ ន
ា្ម ដោយសារតែមនោសញ្ចត
េ នា
ប្តីប្រពន្ធមិនអាចកាត់ផាច
្ត ់បាន សាំងក៏បាន
សម្រេចចិត្តត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយប្តីរបស់

Saturday, March 28 - 5pm

Deum Krasang
By Woman’s Media Center of
Cambodia (WMC), 2006, 30min,
Khmer version with English
subtitles.
Sang was threatened by her
husband but she had kept
undisclosed all the violence for
more than 10 years. One day, she
couldn’t take it anymore, she
decided to escape from home
with her children. But soon after,
she came back to her husband
because of love that she always
has for him. Will they be able to
find harmony for their couple
life?

នាងវិញ។ តើប្ដីនាងប្រាកដជាឈប់វាយដំ
នាងពិតមែនឬ?
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ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ មេសា ម៉ោង៥
 ល្ងាច

Saturday, April 4- 5pm

ភូមត
ិ រិ ច្ឆន
ា

A Miserable Village

ផលិតដោយនាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្ត

By the Cinema and Cultural
Diffusion Department,75 min,
2006, Khmer version

៧៥នាទី ឆ្នាំ២០០៦ ភាសាខ្មែរ
ល្ខោនរបាំសម្តែងដោយក្រុមសិល្បៈករ
យីកេនៃសាលាវិចិត្រសិល្បៈជាតិ ដែល
និយាយអំពីស្ថានភាពលំបាករបស់ប្រជាជន
ក្រីក្រកម្ពុជានៅសម័យអាណាព្យាបាល
បារាំង ព្រោះតែការទារពន្ធយ៉ាងច្រើនពី
រដ្ឋការបារាំង។ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាច
បំភ្លេចបានមួយបានកើតឡើងនៅភូមិ
តិរច្ឆាន ដែលអ្នកភូមិគ្រប់គាប
្ន ្រឆាំងរដ្ឋការ
បារាំងឈានដល់ការសម្លាប់លោករ៉េស៊ីដង់
បាដេស នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩២៥។

12

The film of a play performed by
the Yike artist of the Fine Arts
School deals with the French
protectorate area in Cambodia.
Poor villagers became more and
more vulnerable due to heavy
taxes applied by French
administration. There were a
brave protest against the French
rules in a village of Kompong
Chhnang, where a French resident
Bades were killed in April 18th,
1925.
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ថ្ងសៅ
ៃ រ៍ ទី១១ មេសា ម៉ោង៥
 ល្ងាច

Saturday, April 11- 5pm

ការបង្ហញ
ា ម៉ត
ូ សម្លៀកបំពាក់
ក្នង
ុ សម័យអង្គរ លង្វក
ែ
ចតុមខ
ុ

Fashion show:
Angkor, LongVek ,
Chaktomuk

ផលិតដោយនាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្ដ
និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ៥៥នាទី ឆ្នាំ១៩៩១

By the Department of Cinema and
Cultural Diffusion, 55min, 1991,
Khmer version

ភាសាខ្មែរ

This is a showcase of Khmer

វប្បធម៌នៃការស្លៀកពាក់របស់ប្រជាជន

costume in different periods:
Angkor (from 9th to 13th
century), Longvek (16th century)
and Chaktomuk (17th century).

ខ្មែរ ទៅតាមសម័យកាលផ្សេងៗគ្នា
ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងពេលតែមួយ។
ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញពីសម្លៀក
បំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបីសម័យកាលខុសៗ
គ្នា គឺសម័យអង្គរ (សតវត្សទី៩ដល់ទី១៣)
លង្វែក (សតវត្សទី១៦) និងសម័យចតុមុខ
(សតវត្សទី១៧) ។
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ថ្ងសៅ
ៃ រ៍ ទី១៨ មេសា ម៉ោង៥
 ល្ងាច

Saturday, April 18- 5pm

ត្រឡប់ទៅឆ្នស
ំា ន
ូ យ្ ?

Return To Year
Zero?

ដោយដាវីដ ហ្វេនហ្គោល ៤២នាទី

By David A. Feingold, 42min, 1989,
English version

ឆ្នាំ១៩៨៩ ភាសាអង់គ្លេស
ភាពភ័យខ្លាចគ្រប់វិនាទីដែលកម្ពុជាបានឆ្លង
កាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម បានក្លាយជា
ស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណមិនចេះចប់
មិនចេះហើយ។ ទោះបីជាបានឆ្លងកាត់នូវ
របបដ៏ខ្មៅងងឹតនេះក៏ដោយ ក៏កម្ពជានៅ
ុ
តែ
អាចចាប់ផ្តើមមានជីវិតឡើងវិញ។
ប៉ុន្តែចម្ងល់នៅតែមានជានិច្ច។ តើរបបនោះ
បានផ្តល់មេរៀនដូចម្តេចខ្លះទើបប្រជាជន
នៅតែចងចាំមិនដែលភ្លេច? រឿង
«ត្រឡប់ទៅឆ្នាំសូន្យ?» នឹងធ្វើការបក
ស្រាយពីមូលហេតុទាំងអស់នេះ។

16

Return to Year Zero? focuses on
Cambodia as the 10th anniversary
of the fall of the Khmer Rouge
approaches. As the Vietnamese
prepare to pull out of the country
after its 10-year stay to help
secure and rebuild Cambodia, a
high level of uncertainty and
danger remains. The film takes a
look into the villages and urban
areas of Cambodia, drawing
parallels to life during the
Khmer and in the present. With
streets once desolate and terror
overgrown, Cambodia has finally
begun to revitalize, as business
and life return.
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ថ្ងសៅ
ៃ រ៍ ទី២៥ មេសា ម៉ោង៥
 ល្ងាច

កបា
្ ច់ ខ្មក
ុ -ស្មច
ា ់ ខ្មរែ
ផលិតដោយនាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្ដ
និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ១៤នាទី ឆ្នាំ២០០១
ភាសាខ្មែរ
តាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ គេប្រើក្បាច់ខ្មុក-ស្មាច់
សម្រាប់ផលិតជារបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ
រួមមាន កញ្ជើ តោក ជាដើម ។ លើសពីនេះ
ក្បាច់ខ្មុក-ស្មាច់នេះ ប្រជាជនខ្មែរយើងប្រើ
សម្រាប់ផលិតជារបស់លម្អ ដូចជា មកុដ
និង មុខយក្សជាដើម ។ តើខ្មុកមានន័យ
យ៉ាងណានៅក្នុងសង្គមខ្មែរ ?
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Saturday, April 25 - 5pm

Khmok- Smach
Khmer
By the Cinema and Cultural
Diffusion Department, 14min,
2002, Khmer version with English
subtitles
Cambodians use Khmok-Smach
to make some items for their
daily life: basket weaving, finely
woven basket (it is used to hold
ceremonial offerings). Cambodian
also uses this Khmok-Smach
to make some art items: crown
and monster’s mask (in classical
dance). This documentary will
show you how the Khmok- Smach
was made?
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របាំអប្សរា
ផលិតដោយនាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្ដ
និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ១៥នាទី ឆ្នាំ២០០១
ភាសាខ្មែរ
ទស្សនីយភាពរបាំដែលជាអត្តសញ្ញាណ
ខ្មែរ សម្ដែងដោយសិល្បការិនិនៃសាកល
វិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ក្រោមព្រះ
រាជកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះរាម នរោត្ដម
បុប្ជាទេវី និង លោក ព្រឿង ឈាង
ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យនាដសាស្រ្ដ។
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APSARA dance
Produced by the Cinema and
Cultural Diffusion Department,
15min, 2001, Khmer version
Cambodian Dance is an important
form of art and culture to mark
the national identity and the
soul of the nation. Apsara is the
most important dance for Khmer
culture and the national heritage,
which has been inherited by
Khmer ancestors. This show was
performed by the students of
the Royal University of Fine Arts,
and choreographed by Princess
NORODOM BOPHA DEVI and Proeung
Chheang, dean of the Royal
University of Fine Arts.
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ក្លិបភាពយន្ត

យុវជនខ្មែរដែលស្រឡាញ់ខ្សែភាពយន្ត អាច
ទស្សនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញពិ
 ភពលោកនិង
អាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទស្សនាដោយសេរី!

ថ្ងសៅ
ៃ រ៍ ទី៧ខែមនា
ិ ម៉ោង ២រសៀល
ស្ត្រីដែលឥតកង្វល់
ដឹកនាំដោយ Lucrecia Martel
៨៧នាទី ឆ្នាំ២០០៨ ភាសាអេស្ប៉ាញ
និងមានអក្សរអង់គេស
្ល រត់ពីក្រោម
ស្ត្រីអភិជនម្នាក់ Maria Onetto បើកបរ

លើវិថីដ៏រដិបរដុបជាមួយអារម្មណ៍រវើរវាយ
បន្ទាប់មកមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានដក់ជាប់នឹងអារម្មណ៍

របស់នាង ដោយនាងតែងតែគិតថានាងបាន
បើកឡានពារមនុស្សស្លាប់។ តែប៉ូលីសបាន
រាយការណ៍ថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើត

ឡើងនៅតំបន់នោះទេ។ គ្រប់យ៉ាងក៏ត្រឡប់
ទៅរកភាពធម្មតាវិញរហូតដល់មានការរក
ឃើញថ្មីដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយកើតឡើង។
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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.

 Saturday, March 7 - 2pm
The Headless Woman
Dy Lucrecia Martel, 87 min, 2008,
Spanish version with English
subtitles.
A bourgeois woman (Maria Onetto)
is driving alone on a dirt road,
become distracted, and runs over
something. In the days following
this jarring incident, she is dazed
and emotionally disconnected
from the people and events in
her life. She becomes obsessed
with possibility that she may have
killed someone. The police confirm
that there were no accidents
reported in the area and
everything returns to normal until
a gruesome discovery is made.
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ថ្ងសៅ
ៃ រ៍ ទី២១ ខែមនា
ិ ម៉ោង ២រសៀល
TYRANNOSAUR
ដោយ ផាដឌី ខុនសិឌិន ៩១នាទី
ឆ្នាំ២០១១ ភាសាអង់គ្លេស
YRANNOSAUR បង្ហាញពីមនុស្សកម្សត់ពីរ

នាក់ដែលជួបគ្នាដោយចៃដន្យ។ ចូសេហ្វ ជា
បុរសប្រមឹកពោះម៉ាយឥតការងារធ្វើម្នាក់
និងជាមនុស្សដែលមានបញ្ហាផ្នែកប្រព័ន្ធ

ប្រាសាទច្រឡោតចាប់ខឹង។ ចំណែកឯហា
ណាវិញជាស្ត្រីកាន់សាសនាគ្រឹស្តគួរឲ្យ

គោរព ស្រស់ស្រាយ និងសុខភាពមាំមួន
នាងធ្វើការក្នុងហាងសម្បុរសធម៌មួយ។

ពេលដែលអ្នកទាំងពីរនៅជាមួយគ្នា ហានា

បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងផ្តល់កម្លាំងចិ
ត្ត កាត់បន្ថយភាពខឹងច្រឡោត និងតែង
តែផ្តល់នូវភាពកក់កៅ្ត ត្រាប្រណៃ

និងការយោគយល់ដល់ចូសេហ្វ។
ក្រោយមក រឿងសម្ងាត់

របស់ហាណាក៏បានបែកធ្លាយ គឺការធ្វើបាប
និងរំលោភពីប្តីរបស់នាងឈ្មោះជែម។

ពេលនេះ ចូសេហ្វក៏បានក្លាយជាអ្នកលើក
ទឹកចិត្ត និងផ្ដល់ការលួងលោមដល់នាង

 Saturday, March 21 - 2pm
TYRANNOSAUR
Dy Paddy Considine, 91 min,2011,
English version.
TYANNOSAUR follows the story
of two lonely, damaged people
brought together by circumstance.
Joseph is an unemployed widower,
drinker, and a man crippled by his
own volatile temperament and
furious anger. Hannah is a
Christian worker at a charity shop,
a respectable woman who appears
wholesome and happy. When the
pair is brought together, Hannah
appears as Joseph’s potential
savior, someone who can temper
his fury and offer him warmth,
kindness and acceptance. As
their story develops Hannah‘s
own secrets are revealed-her
relationship with husband James
who is violent and abuse her and
as events spiral out of control,
Joseph becomes her source of
succor and comfort.

វិញម្តង។
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ថ្ងសៅ
ៃ រ៍ ទី៤ ខែមសា
េ
ម៉ោង ២រសៀល
មិនអាចអភ័យបាន
ដោយអង់ដ្រេ តេជីណេ ១១២នាទី
ឆ្នាំ២០១២ ភាសាបារាំង និងមានអក្សរ
អង់គ្លេសរត់ពីក្រោម
ហ្វ្រង់ស៊ីសគឺជាអ្នកនិពន្ធរឿងបែប
ឃាតកម្មដ៏ជោគជ័យម្នាក់។

គាត់បានផ្លាស់ទីលំនៅនៅទីក្រុង Venice

ដើម្បីសរសេរប
 ្រលោមលោកថ្មីរបស់គាត់។
គាត់បានជួបនាងជូឌីត ភ្នាក់ងារអចលន
វត្ថដ
ុ ែលធ្លាប់ជាតារាបង្ហាញម
 ៉ូតពីមុន។
អ្នកទាំងពីរក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបការ

ហើយកផ
៏ ្លាស់ទៅនៅផ្ទះដាច់ស្រយាល
មួយនៅកោះ Torcello។ តែថា

សុភមង្គលថ្មន
ី េះក្លាយជាការរខា
ំ នដល់

ការសរសេរប្រលោមលោករបស់គាត់ទៅវិញ
ព្រោះអារម្មណគា
៍ ត់ចេះតែគិតដល់

ជូឌីតគ្រប់ពេល។ ហ្វ្រង់ស៊ីសបានជួលអតីត

អ្នកទោសវ័យក
 េង
្ម ម្នាក់ដើម្បីតាមដាននាង។ 
ខ្សែភាពយន្តនឹងលាតត្រដាងអំពី ផលវិបាក

ដែលកើតចេញពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងសេហា
្ន ពី
អតីតកាលដែលដោះស្រាយមិនស្រាច់បាច់
ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ពេលអនាគត។
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 Saturday, April 4 - 2pm
Unforgivable
By André Téchiné, 112min, 2012,
French version with English
subtitles
Francis is a successful crime
writer who moves to Venice to
work on his next novel. When he
meets model-turned-real estate
agent Judith, he is instantly
infatuated. Francis and Judith
eventually marry and move to a
remote house on Torcello Island
but Francis’ newfound happiness
hinders his writhing. Obsessed by
what Judith does while at work,
he hires a young ex-convict to
investigate. As Judith’s sexual
past is revealed, men become
increasingly fixated on the
mysterious woman. Set against
the beautiful backdrop of Venice,
UNFORGIVABLE examines the
consequences of unresolved past
relationships and their farreaching effects into the future.

27

ថ្ងសៅ
ៃ រ៍ ទី១៨ ខែមសា
េ
ម៉ោង ២រសៀល
កំណត់ហេតុនៅសមរភូមិ
ដោយអាម៉ូស ជីតៃ ៨៣នាទី ឆ្ន១
ាំ ៩៨២
ភាសាដើម និងមានអក្សរអង់គេស
្ល រត់
ពីក្រោម
កំណត់ហេតុភាពយន្តថតនៅមុនពេល និង
ក្នុងពេលការឈ្លានពា
 ននៅល
 ីបង់។

លោកអាម៉ូស ជីតៃ បានធដ
្វើ ំណើរព
 ីទក
ី ្រុង
តែលឡាវីទៅណាព្លូស ពីណា
 ព្លសទៅ
ូ

រ៉ាម៉ាឡា ពីរ៉ាម៉ាឡាទៅ
 តែលឡាវី កាត់តាម
តំបន់ហ្គាហ្សា ដោយថតយករូបភាពដែល
គាត់បានឃើញ ដូចជាភាពព្រួយបារម្ភ

របស់ទា
 ហានអ៊ីស្រាអែលនៅពម
ី ុខកាម៉េរ៉ា
ការបដិសេធរបស់ព
 ួកគេមិនព្រមឲ្យថត

ស្ថានភាពផ្លូវច
 ិតរ្តបស់ព
 ួកអ្នកឈ្លានពាន
និងអារម្មណ៍ផ្សេងៗរបស់ជ
 នជាតិ

ប៉ាលេស្ទីន។ រឿងកំណត់ហ
 េតុនៅសមរភូមិ
បង្ហាញពីរូបភាពសាមញ្ញនៃសង្គ្រាមធ្វើ
ឲ្យភា
 ពយន្តនេះខុសបែក
្ល ពឯកសារ
ី

សោតទស្សន៍ផ
 ្សេងទ
 ៀតដោយផ្អែកលើ

Saturday, April 18 - 2pm
Field Diary
By Amos Gitai, 83min, 1982,
Original version with English
subtitles
A film-diary shot in the occupied
territories before and during the
invasion of Lebanon. Amos Gitaï
makes a journey on a triangle
land from Tel-Aviv to Naplouse,
from Naplouse to Ramallah, from
Ramallah to Tel-Aviv and Gaza. He
films day-to-day what he sees,
the anxiety of Israeli soldiers in
front of the camera, their reject
to be filmed, the state of mind of
colonists, the multiple forms of
resentment of the Palestinians.
Field Diary offers a civilian image
of war, setting it apart from the
rest of audiovisual production
by its content as much as by its
mode of operation.

អត្ថន័យរបស់វា
ក
 ៏ដូចជារបៀបនៃការថត។
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ការចងចាំ

ACTS OF MEMORY

១៧ មេសា ១៩៧៥ ជាថ្ងដ
ៃ ល
ួ រលំនទ
ៃ ក
ី ង
ុ្រ ភ្នព
ំ ញ
េ និងជាថ្ងដ
ៃ ល
ែ ពួកខ្មរែ ក្រហមចូលកាន់អណា
ំ ច។
ខ្មរែ ក្រហមបានបង្កទក
ុ វ
្ខ ទ
េ នា ការសម្លប
ា រ់ ង្គល
ា និងបំផញ
ា្ល សម្បត្តប
ិ ត
េ ក
ិ ភណ្ឌកម្ពុជាស្ទរើ គ្មន
ា សល់។
ក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះ ដើម្បីរម្លឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍កាលពី៤០ឆ្នាំមុននោះ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា
នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន ដើម្បីផ្ទេរ និងចែករំលែកការចងចាំដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ។

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមិនា ម៉ោង៦ល្ងាច

April 17, 1975 marked the fall of Phnom Penh and the beginning of the Khmer rouge
regime takeover that resulted in immense suffering, genocide and the almost complete
annihilation of Cambodian heritage. In 2015, to commemorate this day 40 years on, the
Bophana Center will organize series of events to transmit and share the memory and
history on the darkest period of the Khmer Rouge to younger generation.

Friday, March 27 – 6 PM

Artist’s talk: “LEFT
3 DAYS”

កិចព
្ច ភា
ិ ក្សាជាមួយសិលប្ ករ
«ចាកចេញ៣ថ្ង»ៃ

by Mr. Mak Remissa in khmer language

ដោយលោក ម៉ក់ រ៉េមីស្សា ជាភាសាខ្មែរ

Mr. Mak Remissa who was a kid under
the Khmer Rouge regime will share his
new work “LEFT 3 DAYS” which evokes
the evacuation of Phnom Penh in
1975. He will explain why and how he
worked on this project.
Mak Remissa is regarded as one of the
most successful Khmer photographers
of his generation. Currently working
as a photojournalist for the European
Pressphoto Agency (EPA), his work is
often seen on the international news
wires.

ក្នុងឱកាសនេះ លោ កម៉ក់ រ៉េមីស្សា ដែលជា
កុមារម្នាក់នៅសម័យខ្មែរក្រហម នឹងចែក
រំលែកស្នាដៃថតរូបថ្មីក្រោមចំណងជើងថា
«ចាកចេញបីថ្ងៃ» ដែលនិយាយពីការ
ជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅ
ឆ្នាំ១៩៧៥។ លោកនឹងពន្យល់ថាហេតុអ្វី
លោកធ្វើគម្រោងនេះឡើង និង ចាប់ផ្ដើម
ធ្វើវាដូចម្ដេច។សព្វថ្ងៃ លោកគឺជាអ្នក
ថតរូប-អ្នកកាសែត ឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន
រូបថតសហគមន៍អឺរ៉ុប (EPA) រូបថតរបស់
លោកតែងតែមានវត្តមានលើសារព័ត៌មាន
អន្តរជាតិជាញឹកញាប់ ហេីយលេាកក៏ជាអ្នក
ថតរូបខ្មែរដ៏ជោគជ័យផងដែរ។
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ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែមេសា ម៉ោង៦ល្ងាច

Wednesday, April 8 – 6 PM

«ការជម្លៀសប្រជាជនចញ
េ ពី
ក្រង
ុ ភ្នព
ំ ញ
េ នៅឆ្ន១
ំា ៩៧៥»

“Evacuation of
Phnom Penh in 1975”

បាឋកថាដោយលោកហ្វ្រង់ស្វ័រ ប៉ុងសូ

A lecture by Mr. François Ponchaud
in khmer language

ជាភាសាខ្មែរ
លោកហ្វ្រង់ស្វ័រ ប៉ុងសូ អាយុ២៦ឆ្នាំ ហើយ
ទើបតែបួសធ្វើជាអាចារ្យកាតូលិកថ្មីៗ ខណៈ
ពេលដែលលោកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅ
ឆ្នាំ១៩៦៥។ នៅពេលក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់

©MAK Remissa/Asia Motion

ចូលក្នុងដៃខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ១៧ មេសា
១៩៧៥ លោកប៉ុងសូត្រូវបានគេបង្ខាំងនៅ
ស្ថានទូតបារាំង។ លោកហ្វ្រង់ស្វ័រ ប៉ុងសូ
គឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិបរទេសដែល
ចាកចេញពីកម្ពុជាចុងក្រោយគេនៅ

©MAK Remissa/Asia Motion

François Ponchaud was 26 years old
and newly ordained when he arrived
in Cambodia in 1965. When Phnom
Penh fell to the Khmer Rouge on 17
April 1975, Ponchaud was there .
François Ponchaud was one of the last
foreigners to leave Cambodia in May
following the Khmer Rouge takeover
on 17 April 1975. In this lecture, he will
deliver what he had witnessed while
Phnom Penh was being emptied by the
Khmer Rouge.

ខែឧសភា បន្ទាប់ពីការឡើងកាន់អំណាច
របស់ខរែ្ម ក្រហមនៅថ្ង១
ៃ ៧ មេសា ១៩៧៥។
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កាលបរិច្ឆេទ
ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

DATES
Cine Saturday
បុបាព
្ផ ីរទងប្រឆាំងនឹងភ្លៀង & សម្ផស្ស និងកាយវិការ

ថ្ងៃទី៧ មិនា

ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃទី១៤ មិនា

ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃទី២១ មិនា

ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃទី២៨ មិនា

ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃ្ងទី៤ មេសា

ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃទី១១ មេសា

ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃទី១៨ មេសា

ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃទី២៥ មេសា

ម៉ោង៥ល្ងាច

ក្បាច់ ខ្មុក-ស្មាច់ ខ្មែរ

ម
 ៉ោង២
 រសៀល

ស្ត្រីដែលឥតកង្វល់

ក្លិបភាពយន្ត
ទី៧ខែមីនា

រស់មួយថ្ងៃពឹងមួយថ្ងៃ
កម្ពជា
ុ ៖ កូនសោនៃពះ្រ រាជាណាចក្រមយ
ួ
ដើមក្រសាំង
ភូមិតិរច្ឆាន
ការបង្ហាញម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ក្នុងសម័យអង្គរ លង្វែក...
ត្រឡប់ទៅឆ្នាំសូន្យ?

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

Two girls against ...& The Beauty ...
Day by Day
Cambodia: the keys of kingdom
Deum Krasang
A Miserable Village
Fashion show: Angkor, Long Veak...
Return To Year Zero?
Khmok- Smach Khmer & APSARA dance

2pm
2pm
2pm
2pm

The Headless Woman
TYRANNOSAUR
Unforgivable
Field Diary

CineClub




ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា

ម៉ោង២រសៀល

TYRANNOSAUR

ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា

ម៉ោង២រសៀល

មិនអាចអភ័យបាន

ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា

March 7
March 14
March 21
March 28
April 4
April 11
April 18
April 25

  ម៉ោង២រសៀល

កំណត់ហេតុនៅសមរភូមិ

ការចងចាំ

March 7
March 21
April 4
April 18

Acts of Memory

ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា

កិច្ចពិភាក្សាជាមួយសិល្បករ ៖ «ចាកចេញ៣ថ្ងៃ»

March 27

Artist’s talk: “LEFT 3 DAYS”

ថ្ងៃទី៨ ខែមេសា

បឋកថា: «ការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ១៩៧៥»

April 8

Lecture:“Evacuation of Phnom Penh in 1975”
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ថ្ងៃឈប់សម្រាក

Closing Dates

១៤, ១៥, ១៦, មេសា

April 14, 15, 16
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