PROGRAM

NOVEMBER - DECEMBER 2015
1

ភាពយន្ត

៤

ភាពយន្តថ្ង្សៅរ៍

5

CINE SATURDAY

១២

ក្លិបភាពយន្ត

13

CINECLUB

បាឋកថា

LECTURE

ពិព័រណ៍

EXHIBITION

២០

ឥទ្ធព
ិ លអដ្ឋធា
ិ តុ ...

២២ ពិព័រណ៍រូបថត និងការ
២៤

21 Powerful
remains ...

ច្ញផ្សាយសៀវភៅស្ដីពី

23 Photo exhibition
and book launch

ជីវត
ិ សត្វព្្ និង ព្ឈ
្ ើ
នៅភូមិភាគឥសាន
ប្ទ្សកម្ពុជា...

25 Exhibition of
Children’s
Drawing: Wildlife
and Forests in...

មហស្ព

FESTIVAL

កាលបរិច្ឆ្ទ

DATES

២៦

2

FILMS

មហស្ពភាពយន្ត
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ភាពយន្តថ្ង្សៅរ៍
កម្មវិធីចាក់បញ្ច្ំងខ្ស្ភាពយន្ត ដកស្ង់
ច្ញពីមូលដ្ឋ្នទិន្នន័យរបស់យើង និង
សា្ថ្ប័នឯកសារនានា នៅថ្ង្ចុងសបា្ត្ហ៍។

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

ថ្ង្សៅរ៍ ទី៧ វិច្ឆិកា- ម៉្ង៥ល្ង្ច

Saturday, November 7- 5pm

ឯករាជ្យន្ពះ្ រាជអាណាចក្
កម្ពជា
ុ

The Independence of
Cambodia

សមុច្ច័យរបស់បណ្ណសារកងទ័ពបារាំង
៤០នាទី ឆ្ន្ំ១៩៨៩ ភាសាខ្ម្រ
តាមរយៈឯកសារន្ះ អ្នកនឹងបានមើលឃើញពី
របៀបដ្លព្ះបាទនរោត្តម សីហនុ ទាមទារ
ឯករាជ្យពីបារាំងជូនកម្ពជា
ុ បានព្ញល្ញនៅ
ក្នង
ុ ឆ្នំ ្ ១៩៥៣ ដោយមិនមានការប្យទ
ុ គ
្ធ ។
្្ន
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CINE SATURDAY

Produced by Etablissement de
communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD),
40 min, 1989, Khmer version
This documentary will show you
how King Norodom Sihanouk could
claim full independence from
France for Cambodia in 1953
without fighting.
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ថ្ង្សៅរ៍ ទី១៤ វិច្ឆិកា- ម៉្ង៥ល្ង្ច

ម្ដក
ឹ នាំខរ្្ម ក្ហម និង
មនុសស្ អហិងសា
្
ដឹកនាំដោយប៊រ្ ណា ម៉ងហ
់ ស្ ង់ ៨៧នាទី ឆ្ន២
ំ្ ០១១
ភាសាបារាំង និងមានអក្សរអង់គ្ល្សរត់ពីក្ម
ឆ្ន២
ំ្ ០០៩ ឌុច អតីតនាយកមន្ទរី ស២១ ត្វូ បាន
ចោទប្កាន់ពប
ី ទសមា្លប
្ ម
់ នុសស្ ជាង១៤ ០០០នាក់
ហើយត្វូ កាត់ទោសដោយតុលការអន្តរជាតិ។
ដោយសារឌុចបានត្ៀមខ្លន
ួ ជាស្ច
្ ដើមប្ ទ
ី ទួល
កំហស
ុ លោកម្ធាវី ហ្វង
្ ស
់ រ័ រ៉ូ និងសហការី
គឺលោក ការ សាវុធ យល់ពម
្ ធ្វជា
ើ ម្ធាវី
តំណាងឲ្យឌុច។ ភាពយន្តឯកសារន្ះនឹងបង្ហញ
្
ថាតើមនោគមន៍វជា
ិ រ្្ជ បស់ពក
ួ គ្នង
ឹ ប្ឈមដក់
គ្នយ
្ ង
្៉ ដូចម្តច
្ ?

ថ្ង្សៅរ៍ ទី២១ វិច្ឆិកា- ម៉្ង៥ល្ង្ច

ព្លទឹកជំនន់សក
្
ផលិតដោយគណៈកម្មការទន្ល្ម្គង្គ ៥៧នាទី
ឆ្ន២
ំ្ ០០២ ភាសាអង់គ្ល្ស
ជីវចម្ះុ គឺមានសារសំខាន់ខាង
ំ្្ល ណាស់ ហើយមនុសស្
អាចរស់បានគឺអាស្យ
័ ៅលើវា។ ខ្សភា
្ ពយន្ត
ឯកសារន្ះអធិបបា
្ យអំពជ
ី លផលន្សាទនៅ
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ទន្លសា
្ ប និងពីជវី ត
ិ ប្ចាថ
ំ រ្្ង បស់អក
្ន ន្សាទ ។

Saturday, November 14- 5pm

The Khmer Rouge and
the Man of Non-Violence
Directed by Bernard Mangiante, 87 min,
2011, French version with English subtitles
In 2009, Duch, former Khmer Rouge
leader of the S21 prison, is accused of
killing 14,000 people and judged by
Extraordinary Chambers in the Courts
of Cambodia (ECCC). Lawyer François
Roux, who usually works with non-violent
activists, and his Cambodian colleague
Kar Savuth agree to represent him.
The documentary tells the adventure of
this Gandhi disciple working with a Pol Pot
disciple, and the confrontation that
results from their conflicting ideologies.

Saturday, November 21- 5pm

When the Floods
Recede
Produced by Mekong River Commission,
57 min, 2002, English version
The documentary describes fisheries in
the Tonle Sap Great Lake. It also reveals
the daily life of fishermen and their
challenges.
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ថ្ង្សៅរ៍ ទី២៨ វិច្ឆិកា- ម៉្ង៥ល្ង្ច

ជីវត
ិ និងការសា្លប
្ នៅ
់ ព្ះវិហារ
ដឹកនាំដោយដវីដ ហ្វ្នហ្គ្ល ៥១នាទី
ឆ្ន២
ំ្ ០១៤ ភាសាអង់គ្ល្ស
ត្បត
ិ មានផ្នទីពដ
ំ្ ន
្ ដ្លបន្សល់ទក
ុ ពីសម័យ
អាណានិគមបារាំងក៏ដោយ ក៏ជម្លះ្
និងការប៉ះទង្គច
ិ រវាងកម្ពជា
ុ និងថ្នៅតាមព្ដ
ំ ន
្
ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ប្សា
្ ទព្ះវិហារនៅត្កត
ើ មាន។
ភាពយន្តឯកសារន្ះនឹងបង្ហញ
្ ប្ប
្ អ
់ ក
្ន ពីរបៀប
ដ្លកម្ពជា
ុ ដោះស្យ
្ បញ្ហព
្ ដ
ំ្ ន
្ ជាមួយថ្
ដ្លជាប្ទស
្ ជិតខាង។

ថ្ង្សៅរ៍ ទី១២ ធ្នូ - ម៉្ង៥ល្ង្ច

Saturday, November 28- 5pm

Life and Death at
Preah Vihear
Directed by David A.Feingold, 51 min,
2014, English version
Even though there is a map drawn up
under the French colonial
administration, dispute and conflict
over Preah Vihear temple still
remains between Cambodia and
Thailand. This documentary will tell
you how Cambodia is trying to solve
this issue with neighboring Thailand.

Saturday, , December 12 - 5pm

អណា្តត
្ ដុះឆ្អង
ឹ

Speechless with Anger

ដឹកនាំដោយ ម៉្ អាយុទ្ធ ១៣២នាទី ឆ្ន្ំ១៩៩២

Directed by Mao Aryoth ,132 min,
1992, Khmer version

ភាសាខ្ម្រ
មនោ ជាអ្នកកូដវីយឡ
ូ ង
ុ មា្នក
្ ់
ដ្លមានប្ពន្ធរច
ួ ៅហើយ បានបោះបង់
គ្សា
ួ រលួចៅមានស្នហា
្ ជាមួយនឹង
ថៅក្ឈញ
ួ្ម ឈើសមា
ី្ ក
្្ន ។
់ ក្យ
្ មក

Mono is a violinist who is married but
gives up his family and has an
affair with a woman who sells
timber. But later she also abandons
him. Mano is very regretful for what
he has done to his family.

មនោក៏តវូ្ ថៅក្សបោ
ី្ ះបង់វញ
ិ ។ មនោមានការ
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សា្ដយ
្ ក្យ
្ ជាខា្លង
ំ្ នូវអ្វដ
ី ល
្ គត់បានធ្វ។
ើ
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ថ្ង្សៅរ៍ ទី១៩ ធ្នូ - ម៉្ង៥ល្ង្ច

Saturday, December 19 - 5pm

ព្នងហ្គុអូ

Bounong GUU OH

ដឹកនាំដោយ ប៊្ីសុីត នីក្ល្ស ៥០នាទី ឆ្ន្ំ២០១០

Directed by Brigitte Nikles, 50 min, 2010,
Original version with English subtitles

ភាសាដើម និងមានភាសាអង់គ្ល្សរត់ពីក្ម
ភាពយន្តឯកសារន្ះបង្ហ្ញពីទំនៀមទមា្ល្ប់ន្
ការសម្ល
្ កូនរបស់ជនជាតិពង
្ន នៅខ្តម
្ត ណ្ឌលគីរី
ភាគខាងជើងន្ប្ទ្ស។ បម្្បម្ួលផ្ន្ក
សង្គម ស្ដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយកំពុងផ្ល្ស់ប្តូរ
ខ្ត្តមួយន្ះ ហើយវាថ្មទាំងមានឥទ្ធិពលៅ
លើជំនឿ ទស្សនៈ និងទំនៀមទមា្ល្ប់របស់ជនជាតិ

This film documents the birth practices
of the Bunong in Mondulkiri province,
located in the east of Cambodia.
Social, economic and political changes
are transforming the province
tremendously and are affecting
villagers’ belief.

ដើមភាគតិច។

ថ្ង្សៅរ៍ ទី២៦ ធ្នូ - ម៉្ង៥ល្ង្ច

អនុមហាតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ៖
ព្្ឈើទាំងឡាយគឺជាអនាគត
របស់យើងទាំងអស់គ្ន្
ផលិតដោយ ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ៣៦នាទី
ឆ្ន្ំ២០០៨ ភាសាអង់គ្ល្ស
ភាពយន្តឯកសារន្ះបរិយយសកម្មភាពការងរ

សហគមន៍ក្នុងស្ុក អង្គការក្្រដ្ឋ្ភិបាល ភា្ន្ក់ងរ
រដ្ឋ្ភិបាល ដ្លធ្វើការជាមួយគ្ន្ក្នុងបណា្ត្ប្ទ្ស

ទាំង៥ ដ្លនៅតាមតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ ដើម្បីសង្គ្ះ
និងថ្រក្សាព្្ឈើដ្លជាអនាគតរបស់ពួកយើង
ទាំងអស់គ្ន្។
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Saturday, December 26 - 5pm

Greater Mekong
Subregion: Forests for
Our Future
Directed by Asean Development Bank, 36min,
2008, English version
Greater Mekong Sub-region: Forests for
Our Future tells the story of local
communities, NGOs and government
agencies who are working together in five
Mekong countries to save the forests for
our future.
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ក្លិបភាពយន្ត

យុវជនខ្ម្រដ្លស្ឡាញ់ខ្ស្ភាពយន្ត អាច
ទស្សនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញពិភពលោកនិង
អាចផ្ល្ស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទស្សនាដោយស្រី!

ថ្ងសៅ
្ រ៍ ទី១៤ ខ្ វិចកា
ិ ្ឆ ម៉្ង ២រសៀល
Tyrannosaur
ដឹកនាំដោយ បា៉្ឌី កូសុីដីន ៩២នាទី
ឆ្ន្ំ២០១១ ភាសាអង់គ្ល្ស
TYRANNOSAUR ត្វូ បានកោតសរសើរ
ជាសកលសម្ប
្ ទ
់ ស
ិ ដៅការសម្តង
្
និងការសម្ដង
្ ដ៏លព
្អ លោ
ី ក Peter

Mullan ជាមនុសស្ ប្មក
ឹ ហិងសា
្ ឆ្វឆៅ

បានរកឃើញស្តមា
ី្ ក
្្ន ់ Olivia Colman

ដ្លត្វូ បានធ្វបា
ើ បពីសាម
្្វ ។
ី ក្នង
ុ នោះរង្វន
្ ់

ដ្លទទួលបានរួមមានពានរង្វន
្ ជា
់ ភាពយន្ត

ល្អបផ
ំ ត
ុ នៅចក្ភពអង់គស
្្ល និងពាន
រង្វន
្ ស
់ ម្ប
្ តា
់ រាសម្តង
្ បានល្អបផ
ំ ត
ុ
នៅចក្ភពអង់គស
្្ល ។
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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, November 14 - 2pm
Tyrannosaur
Directed by Paddy Considine, 92 min,
2011, English version
TYRANNOSAUR has been winning universal
acclaim for its assured direction and
standout performances from stars
Peter Mullan and Olivia Colman.
An angry, violent alcoholic (Mullan)
finds respite with a devout woman
(Colman) whose husband abuses
her. The film won the BIFA (British
Independent Film Award) for Best
British Independent Film and for Best
Performance by an Actress in a British
Independent Film.
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ថ្ងសៅ
្ រ៍ ទី២៨ ខ្ វិចកា
ិ ្ឆ ម៉្ង ២រសៀល
ការរកមាសបនា្ទ្ន់
ដឹកនាំដោយ ឆលី ឆភ្លីន ១១២នាទី
ឆ្ន្ំ១៩២៥ គ្ម្នសំឡ្ង
ការរកមាសបនា្ទ្ន់ គឺជាខ្ស្ភាពយន្ត នៅឆ្ន្ំ
១៩២៥ ប្បកំប្ល្ងគ្ម្នសំឡ្ងរបស់

អាម្រិក វាត្ូវបានសរស្រ ផលិត និង

ដឹកនាំដោយលោក ឆលី ឆភ្លីន។

នៅក្នុងខ្ស្ភាពយន្ត បុរាណគ្ម្នសំឡ្ង

ន្ះ អ្នកត្្ច់ចរ (ឆលីឆភ្លីន) បានធ្វើ
ដំណើរៅភាគខាងជើងដើម្បីចូលរួមនៅ
ក្នុងរុករកមាសបនា្ទ្ន់នៅ Klondike ។

ឆភ្លីន បានប្កាសជាច្ើនដងថា

ខ្ស្ភាពយន្តន្ះ ដ្លគត់ត្ូវបាន

Saturday, November 28 - 2pm
The Gold Rush
Directed by Charlie Chaplin, 112 min,
1925, Silent
The Gold Rush is a 1925 American film
written, produced and directed by
Charlie Chaplin. In this classic silent
comedy, the Little Tramp (Charles
Chaplin) heads north to join in the
Klondike gold rush. Chaplin declared
several times that this was the film for
which he most wanted to be
remembered. Though it was a silent film,
it received Academy Award
nominations for Best Music and Best
Sound Recording.

ចងចាំបំផុត។ ទោះបីជាវា គឺជាខ្ស្ភាពយន្ត
គ្ម្នសំឡ្ងមួយម្នត្វាត្ូវជ្្ីសរ្ីស

ប្កួតប្ជ្ងរង្វ្ន់ពី អូសា្ក្ សម្្ប់តន្ត្ី
ល្អបំផុត និងការថតសំឡ្ងល្អបំផុត។
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ថ្ងសៅ
្ រ៍ ទី១២ ខ្ ធ្នូ ម៉្ង ២រសៀល
រូងខា្ល្
ដឹកនាំដោយ Pablo Trapero
១១៣នាទី ភាសាអ្ស្បា៉្ញ
និងមានអក្សរអង់គ្ល្សរត់ពីក្ម
បនា្ទ្ប់ពីជូលីត្ូវបានបញ្ជូនខ្លួនៅពន្ធនាគរ
ពីបទឃាតកម្មលើសង្សាររបស់នាង
នាងក៏សម្្លបានកូនប្ុសមួយ។
ការសម្ល
្ កូននៅក្នង
ុ គុកមិនម្នជារឿងងយ
នោះទ្ ប៉ុន្ត្ជូលីគិតថាបញ្ហ្គឺជាជីវិតថ្មីមួយ

Saturday, December 12 - 2pm
Lion’s Den
Directed by Pablo Trapero , 113 min,
Spanish version with English subtitles
After Julia is sent to the penitentiary
for the murder of her lover, she gives
birth to a son. Bringing up a child in
prison is difficult, but Julia understands
that the only thing that matters is this
new being that accompanies
her now, that there is no life for her
beyond that of her child.

ដ្លទើបនឹងមានកំណើតន្ះ ហើយគ្ម្នអ្វី
ស្សសល់សម្្ប់នាងទៀតទ្ក្ពីកូន
ប្ុសត្មួយរបស់នាង។

16

17

ថ្ងសៅ
្ រ៍ ទី២៦ ខ្ ធ្នូ ម៉្ង ២រសៀល
Canta! Timor
ដឹកនាំដោយ Natsuko Hirota
១១០នាទី ឆ្ន្ំ ២០០៣ ភាសាដើម
និងភាសាអង់គ្ល្សរត់ពីក្ម
បើកកម្មវិធីដោយ វាគ្មិន Colin Grafton,
ជាជាងថតរូបប្បកម្យាន្ត, គត់ធា្ល្ប់បាន
អញ្ជើញឲ្យបើកសា្វ្គមន៍កម្មវិធីបញ្ច្ំងខ្ស្
ភាពយន្ត Canta! Timor នៅប្ទ្សជប៉ុន
ក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំភាពយន្ត
វ័យក្ម្ង។
ភាពយន្តឯកសារន្ះនឹងឆ្លុះបញ្ច្ំងអំពីបញ្ហ្
នៅក្នុងប្ទ្សទីម័រ ដ្លអ្នកដឹកនាំរឿង
បានៅជួបផ្ទ្ល់ក្នុងកំឡុងព្លធ្វើដំណើរ។

Saturday, December 26 - 2pm
Canta! Timor
Directed by Natsuko Hirota, 110min,
2003, original version with English
subtitles.
The film will be introduced by Colin
Grafton who is a film and photograph
enthusiast. In Japan, he introduced
Canta! Timor at its Tokyo screening.
When Natsuko went to East Timor in
2002, she met Alex, a singer/song\writer.
This encounter inspired her to make
this film, which is not only about East
Timor’s bitter struggle for
independence, but also about its
spiritual power. There are parallels
with Cambodia here, but also striking
differences.

តើជីវភាពប្ជាជនទីម័រមានសា្ថ្នភាពដូច
ម្ត្ចៅ?
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បាឋកថា

LECTURE

ឥទ្ធិពលអដ្ឋិធាតុ ៖ វត្តមានជនរងគ្្ះន្របបខ្ម្រ
ក្ហមនៅកម្ពុជា

ថ្ង្ទី២០ ខ្វិច្ឆិកា ម៉ង: ៦:០០ ល្ង្ច

November 20, 6pm

ដោយអ្នកស្ី អ្ឡ្ន ចាវីស

Presented by: Prof. Helen Jarvis

ខ្លម
ឹ សារសង្ខប
្

Abstract
The remains of victims of the Khmer
Rouge regime (1975-79) are a
constant presence in Cambodia,
regarded by survivors as tokens for
commemoration and memorialisation, or
presented as evidence of the crimes
in the current judicial process, inspiring
artistic works in many different
forms; and forming instantly
recognisable symbols of the genocide.
Their treatment continues to be
highly controversial, revealing
the continuing potency of these
remains even today, more
than thirty-five years after the
victims died.

អដ្ឋធា
ិ តុជនរងគ្ះ្ ក្នង
ុ របបខ្មរ្ ក្ហម

(១៩៧៥-១៩៧៩) គឺមានវត្តមានជាប្ចានៅ
ំ
កម្ពជា
ុ ដោយហ្តថា
ុ អដ្ឋធា
ិ តុទាង
ំ នោះមាន
អត្ថនយ
័ សំខាន់ណាស់សម្ប
្ កា
់ ររម្លក
ឹ និង
ការចងចាំរបស់អក
្ន នៅរស់រានមានជីវត
ិ ។

ម្យាង
្៉ ទៀត អដ្ឋធា
ិ តុជនរងគ្ះ្ ត្វូ បានគ្យក

ៅបង្ហញ
្ ជាភស្តតា
ុ ងឧក្ដ
ិ ក
្ឋ ម្មនៅក្នង
ុ ដំណរើ
ការយុតធ
ិ ្ត ម៌នាព្លបច្ចប
ុ ប្ ន្ន ហើយអដ្ឋធា
ិ តុជន
រងគ្ះ្ បានបំផស
ុ ជាគំនត
ិ សម្ប
្ សា
់ ដ
្្ន ្

សិលប្ ៈក្នង
ុ ទម្ងខ
់ ស
ុ ៗគ្ន្ និងបង្កត
ើ ជានិមត
ិ ្ត
រូបន្អព
ំ ប
ើ ល
្ យ
័ ពូជសាសន៍ដល
្ គ្បគ
់ ្្ន

ទទួលសា្គល
្ ។
់ ដូចះ្្ន ការដ្លធ្វអ
ើ ម
ី្វ យ
ួ ៅលើ
អដ្ឋធា
ិ តុទាង
ំ នោះគឺតង
្ ត្បង្កជាបញ្ហច
្ ម្ង
ូ

ចម្ស
្ ខ
់ ស
្ព ប
់ ផ
ំ ត
ុ ន្ះសបញ្ជក
្ ឲ
់ យ្ ឃើញថា

ឥទ្ធព
ិ លរបស់អដ្ឋធា
ិ តុទាង
ំ នោះនៅត្បន្តមាន

រហូតមកទល់សព្វថ្្ង ត្បត
ិ ជនរងគ្ះ្ សា្លប
្ ជា
់ ង
៣៥ឆ្នហ
ំ្ យ
ើ ក្ដ។
ី

20

Powerful remains: the continuing
presence of victims of the Khmer
Rouge regime in todays Cambodia

Photo caption: Mapping the genocide
Helen Jarvis and Charles Bowers
recording GPS coordinates at Tonle Bati,
1995.Cambodian Genocide Program.
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ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍រូបថត និងការច្ញផ្សាយសៀវភៅស្ដីពី
នាដការីរបាំពះ្ រាជ�្ព្យ អ្នកគ្ូ ឯម ធាយ
«សិល្បការិនីបចាំ
្ សតវត្សរ៍»
ថ្ងទ
្ ១៣
ី
ខ្វច
ិ កា
ិ្ឆ ដល់ ថ្ងទ
្ ១
ី ៥ ខ្ ធ្នូ
រូបភាពដោយ : Arjay Stevens
ថ្ងប
្ ក
ី្ ពិពរ័ ណ៍ : ថ្ងទ
្ ១៣
ី
ខ្វច
ិ កា
ិ្ឆ
ម៉ង
្ : ៦ល្ងច
្
អ្នកថតរូបអាជីពជនជាតិអាឡឺម៉ង់ លោក
Arjay Stevens បានប្មាញ់រួបអ្នកគ្ូ
ជាមួយកាម្រារ្� បស់គត់អស់រយៈព្ល២០ឆ្ន។
ំ្
អ្នកគ្ូបានបន្ដផ្ទ្រចំណ្ះដឹងរបស់ខួន
្ល ព្ញ
មួយជីវិត ៅកាន់នាដការីជំនាន់ក្យ
រហូតមកទល់សព្វថ្ង។
្ លោក ArjayStevens
និង មជ្ឈមណ្ឌលបុបាណា
្្ផណ
មានបំណងបង្ហញ
្
ពីកិត្ដិស័ព្ទន្ជីវិតការងររបស់អកគ្
្ន ូ ខណៈ
ព្លអ្នកគ្ូនៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្ន្។
ព្ឹត្ដិការណ៍ន្ះ ក៏នឹងជាការជួយឧបត្ថម� នៅ

EXHIBITION

Photo exhibition and book launch
about Royal dancer legend Neak Krou
Em Theay “A Century Artist”

From November 13 to December 15
Photo exhibition by Arjay Stevens
Opening event: 13 November at 6pm
German photographer Arjay Stevens
accompanied Em Theay with his camera
for twenty years. She has unceasingly
dedicated her whole life to passing on her
incomparable knowledge to all the new
dance generations – until today!
Arjay Stevens and Bophana Center want to
honor her lifetime work.
This event will also help to support her
in making her old age more comfortable
through sales of the book or photographs.
The photo book “A Century Artist” shall be
a memory for future generations.

ក្នង
ុ វ័យជរារបស់គត់តាមរយៈការជាវសៀវភៅ
ឬ រូបភាព។ សៀវភៅរូបថត
«សិល្បការិនីបចាំ
្ សតវត្សរ៍» នឹងជាការចង
ចាំមួយសម្្ប់យុវជនជំនាន់ក្យ។
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ជីវត
ិ សត្វព្ និង ព្ឈ
្ ើ នៅភូមភា
ិ គ
ឥសានប្ទស
្ កម្ពជា
ុ - ពិពរ័ ណ៍គន
ំ រូ កុមារ
ថ្ងទ
្ ២
ី ខ្ វិចកា
ិ ្ឆ ដល់ ថ្ងទ
្ ១
ី ១ ខ្ វិចកា
ិ្ឆ
ថ្ង្ប្ីកពិព័រណ៍ : ទី៦ ខ្ វិច្ឆិកា
ម្ាង
៉ ៦:០០ ល្ងច
្

ក្ុមជនជាតិភាគតិច ដ្លរស់នៅព្្ជាយូរ
ណាស់មកហើយនៅភាគឥសានប្ទ្ស
កម្ពុជា មកទល់សព្វថ្ង្ន្ះនៅត្រស់នៅ
ដច់ពីគ្។ ជនជាតិភាគតិចទាំងន្ះមាន
ជំនឿលើព្លឹង ដ្លរស់នៅជាមួយជីវៈចំរុះ
ត្៥ឆ្ន្ំមកន្ះ ត្ូវបាននាំឱ្យមានទំនាក់ទំនង
ជាមួយក្ុមពួកមូលធននិយមកាចសាហាវ
ហើយបានដក់ជីវៈចំរុះទាំងអស់នោះនៅ
ក្ម
្ ការគ្បគ
់ ង
្ របស់ឈញ
ួ្ម ខុសច្បាប់។
ក្នង
ុ ឪកាសន្វទ
្ កា
ិ COP21ពិពរ័ ណ៍នះ្ នឹង
អញ្ជញ
ើ លោកអ្នកៅទស្សនាពិភពកុមារ
ជនជាតិកាវ្ត និងម៉ង
ុ តាញ៉ឡា
្ វដ្លរស់នៅ
កណា្ត្លព្្ដ៏ពិស្សន្ះ។ គ្ម្នអ្នកណា
មា្នក
្ ក
់ ង
ុ្ន ចំណោមពួកគ្នះ្ ធា្លប
្ បា
់ នរៀនសូត្
ពីមន
ុ មកទ្ ដូចះ្ ្ន ហើយគំនរូ លើកដំបង
ូ ត្មយ
ួ
គត់នះ្ គឺជាការបង្ហញ
្ ពីចណ
ំ ះ្ ដឹងអសា្ចរ្ យ្
និងការយល់ដឹងពីបរិសា្ថ្នរបស់ពួកគ្។
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Exhibition of Children’s
Drawing: Wildlife and Forests in
the far North - East of Cambodia
From November 2 to November 11
Encounter with the organizers:
Friday November 6, at 6pm
Ethnic minorities living in the pristine
forests of Northeast Cambodia have until
recently been isolated from the rest of the
country. These animist populations that
lived in total biodiversity were for 5 years
suddenly brought into contact with the
springs of savage capitalism and excessive
exploitation of natural resources. Wildlife
and forests are paying a heavy price, but
people too, and their culture, are
threatened by extinction.
On the occasion of COP21, the present
exhibition invites you to visit the world of
Kavet and Lao Montagnards’ children living
in the heart of this exceptional forest.
None of them had ever held a pen before,
so these unique drawings are also an
expression of their extraordinary
knowledge and sensitivity to the
environment.
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មហស្ព

មហស្ពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី៦
មហស្ពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពជា
ុ ត្វូ បាន
រៀបចំឡង
ើ ដោយ កម្ពជា
ុ និង មជ្ឈមណ្ឌល
បុបាណា
្ផណ តាំងពីឆំ ្ ្ន ២០១០ ហើយបានកា្លយ
្
ៅជាព្ត
ឹ កា
ិ ្ត រណ៍ភាពយន្តមយ
ួ ដ្លមាន
សារសំខាន់សម្ប
្ វ់ ស
ិ យ
័ ភាពយន្តនៅកម្ពជា
ុ ។
ជារៀងរាល់ឆំ ្ ្ន នៅដើមខ្ធូ្ន មហស្ព
ភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពជា
ុ ត្វូ បានប្រ្ ព្ធឡង
ើ នៅ
ទីកង
ុ ្ ភ្នព
ំ ញ
្ ក្នង
ុ រយៈព្ល ៦ថ្ងជា
្ ប់ៗគ្ន្
ដ្លកម្មវធ
ិ ន
ី ះ្ បានទាក់ទាញប្ជាជនកម្ពជា
ុ
ក៏ដច
ូ ជាជនជាតិបរទ្សរាប់ពាន់នាក់មកចូល
រួម។គោលបំណងសំខាន់នម
្ ហស្ពន្ះ
មិនម្នត្ម
ឹ ត្បង្ហញ
្ នូវវប្បធម៍ដទ្ និងប្តរូ មតិ
យោបល់គប
្ ្ន ណ
ុ ៉ ា្ ្ណ ះទ្ បុន
៉ ក
្្ត ម្មវធ
ិ ន
ី ះ្ ក៏បង្ហញ
្
ផងដ្រអំពផ
ី វូ ្ល សម្ប
្ ម
់ នុសស្ ជំណាន់កយ
្
និងបទពិសោធន៍ផស្ ង
្ ៗនៅក្នង
ុ ការងរបង្កត
ើ
ខ្សភា
្ ពយន្ត។ កម្មវធ
ិ ន
ី ះ្ មិនត្ម
ឹ ត្បម
្ ល
ូ ផ្ដន
ំុ វូ
ខ្យភា
្ ពយន្តនៅកម្ពជា
ុ ឬទាក់ទងនឹងកម្ពជា
ុ ត្
ប៉ណោ
ុ
ះ្ ្ណ ទ្ ត្កនៅ
៏ មាននូវខ្សភា
្ ពយន្តមកពី
ជុវំ ញ
ិ ពិភពលោកផងដ្រដូចជា
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FESTIVAL
The 6th Cambodia International
Film Festival (CIFF)
The Cambodia International Film Festival
(CIFF) has been organized by the
Cambodia Film Commission (CFC) and
the Bophana Center since 2010 and has
become the most significant professional
film event in Cambodia. Each year, in
early December, the CIFF takes place in
Phnom Penh for six consecutive days of
film celebration gathering thousands of
young Cambodians as well as foreigners
in theatres.
The goal of the festival is not only to
present other cultures, and exchange
ideas but also to be a crossroads for young
and more experienced film professionals
to expose their work. The program usually
highlights movies made in or about
Cambodia but also a selection of films
from the world in diverse formats –short
and long fictions, documentaries, and
animations.
For this 6th edition of CIFF which will be
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ភាពយន្តបឌ
្ ត
ិ ខ្ល-ី វ្ង, ភាពយន្តឯកសារ
គំនរូ ជីវចល។ សម្ប
្ ម
់ ហស្ពភាពយន្ត
លើកទី៦ ន្ះ នឹងប្រ្ ព្ធឡង
ើ ចាប់ពថ
ី ទ
្្ង ី ៤
រហូតដល់ថទ
្ ្ង ១
ី ០ ខ្ធូ្ន ឆ្នំ្ ២០១៥ ដ្លមាន
ការចាក់បញ្ចង
ំ ្ ខ្សភា
្ ពយន្តជាង ៨០រឿង។
សម្ប
្ ព
់ ត
័ មា
៌ នបន្ថម
្ សូមចូលៅកាន់
http://www.cambodia-iff.com/
កម្មវធ
ិ ម
ី ហស្ពខ្សភា
្ ពយន្តនះ្ ស្ថត
ិ ក្ម
្
អធិបតីភាពរបស់កស
្ ង
ួ វប្បធម៍ និងវិចត
ិ ស
្ ល
ិ ប្ ៈ

កម្មវិធី ថ្ង្ ៤ ដល់ ១០ ធ្នូ

www.cambodia-iff.com
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held from December 4th to 10th, 2015,
more than 80 films will be shown during
this festive week.
We are sure that you will enjoy the
program this year, as well as the 6th CIFF
special events.
Stay updated with us on
http://www.cambodia-iff.com/
The CIFF is an event hosted by the Ministry
of Culture and Fine Arts.

Program December 4 to 10
www.cambodia-iff.com
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ភាពយន្តថ្ង្សៅរ៍
ថ្ង្ទី៧ វិច្ឆិកា

ថ្ង្ទី១៤ វិច្ឆិកា
ថ្ង្ទី២១ វិច្ឆិកា
ថ្ង្ទ២៨ វិច្ឆិកា
ថ្ង្្ងទី១២ ធ្នូ
ថ្ង្ទី១៩ ធ្នូ
ថ្ង្ទ២៦ ធ្នូ

ក្លិបភាពយន្ត

Cine Saturday
ឯករាជ្យន្ព្ះរាជអាណាចក្កម្ពុជា

ម៉្ង៥ល្ង្ច

ម្ដឹកនាំខ្ម្រក្ហម និងមនុស្សអហិង្សា

ម៉្ង៥ល្ង្ច

ព្លទឹកជំនន់សក
្

ម៉្ង៥ល្ង្ច

ជីវិតនិងការសា្ល្ប់នៅព្ះវិហារ

ម៉្ង៥ល្ង្ច

អណា្ត្តដុះឆ្អឹង

ម៉្ង៥ល្ង្ច

ព្នងហ្គុអូ

ម៉្ង៥ល្ង្ច

អនុមហាតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ៖

ម៉្ង៥ល្ង្ច

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

The Independence of Cambodia
The Khmer Rouge and the Man of ...
When the Floods Recede
Life and Death at Preah Vihear
Speechless with Anger
Bounong GUU OH
Greater Mekong Sub-region: Forests..

2pm
2pm
2pm
2pm

Tyrannosaur
The Gold Rush
Lion’s Den
Canta! Timor

CineClub

ថ្ង្ទី១៤ ខ្វិច្ឆិកា

ម៉្ង២រសៀល

Tyrannosaur

ថ្ង្ទី២៨ ខ្វិច្ឆិកា

ម៉្ង២រសៀល

ការរកមាសបនា្ទ្ន់

ថ្ង្ទី១២ ខ្ធ្នូ

ម៉្ង២រសៀល

រូងខា្ល្

ថ្ង្ទី២៦ ែខធ្នូ

ម៉្ង២រសៀល

Canta Timor

បាឋកថា
ថ្ង្ទី២០ វិច្ឆិកា

November 5
November 12
November 19
November 26
December 12
December 19
December 26

November 14
November 28
December 12
December 26

Lecture
ឥទ្ធិពលន្ការចងចាំ៖ និរន្ដរភាពន្វត្តមានជនរងគ្្ះក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ...

November 20

Powerful remains : the continuing presence of...

ពិព័រណ៍

Exhibition

ថ្ងទ
្ ២
ី ដល់ ថ្ងទ
្ ១
ី ១ ខ្វច
ិ កា
ិ្ឆ ជីវិតសត្វព្ និង ព្្ឈើ នៅភូមិភាគឥសានប្ទ្សកម្ពុជា - ពិព័រណ៍គំនូរកុមារ

From 2 - November 11 Exhibition of Children’s Drawing: Wildlife and Forests...

ថ្ង្ទី១៣ ខ្វិច្ឆិកា ដល់
ថ្ង្ទី១៥ ខ្ធ្នូ

From November 13
to December 15

ចំនងជើង៖ ពិព័រណ៍រូបថត និងការផ្សាយច្ញសៀវភៅស្ដីពី ...

មហស្ព
កម្មវិធី ថ្ង្ ៤ ដល់ ១០ធ្នូ

Festival
មហស្ពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី៦

ថ្ង្ឈប់សម្្ក
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Photo exhibition and book launch about Royal
dancer legend Neak Krou Em Theay “A Century Artist

៩, ២៤, ២៥, ២៦ ធ្នូ

December 4 to 10

The 6th Cambodia International Film Festival (CIFF)

Closing Dates
December 9, 24, 25, 26
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