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The response 
of grass-roots..

ការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញៃធរ
មូលដ្ឋៃនចំពោះការ...

halfsound 
presents 
australaSean

halfsound 
presents 
australaSean

eXHIBITIOnពិព័រណ៍
20 21 artinnovation 

CamBODIa!
សិលៃបៈនៃការច្នៃបៃឌិតនៅ
បៃទៃសកម្ពជុ
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ ឧសភា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ពៃះរាជបុតៃៃមួយអង្គ បានឡើងគៃងរាជៃយជ

ពៃះមហាកៃសតៃនៅសតវតៃសទី១៨។ ពៃះអង្គ

តៃងតៃស្វៃងរកយុត្តិធម៌ និងបូជពៃះកាយពល 

ដើមៃបីបុព្វហៃតុបៃជរាស្តៃជនិច្ច។ ពៃះអង្គក៏តៃូវ

បានបៃជរាស្តៃថថា«បៃជកុមារ»។ 

ពៃះអង្គតៃូវមា្ចៃស់មីង បៃើមន្តអាគមធ្វើគុត 

តៃលោកតាឥសីមា្នៃក់ បានជួយជីវិតពៃះអង្គ។

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

A prince who is crowned king in the 
eighteenth century seeks arguments 
and provides justice for his people. 
That’s why he is called “Prachea Komar”. 
His aunt kills him by using black magic, 
but fortunately he is brought back to life 
by a hermit.

Saturday,  may  7 - 5pm

ពៃះបៃជកុមារ Prachea Komar 

ដឹកនំាដោយសម្ដៃចពៃះ នរោត្តម 

សីហនុ  ៦៣នាទី ១៩៦៦ ភាសខ្មៃរ 

និងមានអកៃសរបារំាងរត់ពីកៃៃម

Directed by Former King Norodom Sihanouk, 63 
min, 1966, Khmer version with French subtitles
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ពិធីចៃត់ពៃះនង្គល័ឆ្នៃ១ំ៩៥៨

ភាពយន្តលក្ខណៈគៃសួរ ថតដោយលោកមីសៃល 

ឡាលូ នៅសម័យសង្គមរាស្តៃនិយម បង្ហៃញពីបុណៃយ

ចៃត់ពៃះនង្គល័ ដៃលបៃពៃតឹ្តៅជជរៀងរាល់ឆ្នៃនំៅ

ក្នងុខៃឧសភា ដើមៃបីបញ្ជៃក់ពីការចាប់ផ្ដើមនៃរដូវ

ធ្លៃក់ភ្លៀង និងការដំដុះ។ 

រូបភាពនៅសម័យអាណានិគមបង្ហៃញពីតំបន់បៃៃសទ

អង្គរ ការដ្ឋៃនជួសជុលបៃៃសទ និងសរមន្ទរីជតិ។

បណ្ណសររបស់មីសៃល ឡាលូ ២នាទី ១៩៥៨ 

គ្មៃនសំឡៃង

ផលិតដោយ Gaumont Pathé ២១នាទី  
គ្មៃនសំឡៃង

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ឧសភា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Royal Ploughing Ceremony 
in 1958 

angkor, the Bayon, and 
the national museum in 
Phnom Penh

Saturday,  may  21 - 5pm

Family film by Michel Laloue, 2 min, 1958, Silent

Produced by Gaumont Pathé, 24 min, Silent

In Cambodia, the royal ploughing ceremony, 
or “Bon Chroat Prah Nongkoal”, is held each 
year in May at the beginning of the sowing 
and planting season.

Images of Cambodia during the French 
protectorate: the temples of Angkor 
(Angkor Wat, the Bayon and the entrance 
gateways), a restoration site of one of 
the temples, and the National Museum in 
Phnom Penh.

អង្គរ បាយ័ន និងសរមន្ទរីជតិ
នៅភ្នំពៃញ

The national museum 
Produced by Cinema and Cultural 
Diffusion Department, 21min, 2003, 
Khmer version 

Founded by George Groslier, the National 
Museum was inaugurated by King Sisowath
and the resident superieur, Baudin in 
1920, at Khmer New Year and craft and 
research on   its evolution.

សរមន្ទរីជតិកម្ពជុ តៃវូបានគូសប្លង់ដោយលោក 
Goerges GROSLIER និងតៃវូបានសម្ពៃធផ្លវូការ
នៅឆ្នៃ១ំ៩២០ កៃៃមអធិបតីភាពរបស់ពៃះបាទ
នរោត្តម សីុសុវត្ថ ិនិងលោករៃសីុដង់ជន់ខ្ពស់បារំាង 
Baudoin ។ 

ផលិតដោយ នាយកដ្ឋៃនសិលៃបៈភាពយន្ត 

និងផៃសព្វផៃសាយវបៃបធម៌ ២១នាទី ២០០៣ ភាសខ្មៃរ

សរមន្ទរីជតិ



8 9

ហម ឆន មានកៃមុគៃសួរ និងជីវិតដ៏សុខសៃលួមួយ

នៅជយកៃងុមៃលបោន បៃទៃសអូស្តៃៃលី បុ៉ន្តៃគត់

នៅតៃតក់ស្លតុ ដោយសរការចងចំាអំពីភាព

ឃោរឃៅ ដៃលគត់ធ្លៃប់ជួបបៃទះកាលពីកុមារ

ភាព។ កាលពីអាយុ៦ឆ្នៃ ំហម តៃវូបានគៃឃំុខ្លនួ

នៅក្នងុជំរំជនបទដច់សៃាលមួយនៅកម្ពជុ។

៣៣ឆ្នៃកំៃៃយមក ហម តៃឡប់មកកាន់បៃទៃស

កំណើតវិញ ដើមៃបីស្វៃងរកជំរំ ៣២ ដៃលឃំុឃំាងគត់។

ដឹកនាំដោយ អៃនឌៃូ ប្លក និងធីម ភឺឌី ៧២នាទី 

២០១៤ ភាសអង់គ្លៃស

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨  ឧសភា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ជំរំ៣២ Camp 32
Directed by Andrew Blogg and Tim Purdie, 
72min, 2014, Khmer version with English 
subtitles

Hom Chhorn has a young family and a 
comfortable life in suburban Melbourne, 
yet remains wracked by childhood 
memories of the atrocities he witnessed 
as a boy. At age 6, he was imprisoned 
at a remote site in rural Cambodia. 33 
years later, Hom returns to his former 
homeland to shed light on Camp 32 
where he was imprisoned.

Saturday,  may 28 - 5pm
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…ពៃលវៃលនៅតៃបន្ដ

កុលបនៃភ្នំបូកគោ

ដឹកនាំដោយ ហៃសក ហា្គៃសូ ៤៧ នាទី ២០០៩ 
ភាសបារាំង និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ដឹកនាំដោយសម្ដៃចពៃះ នរោត្តម សីហនុ ៩៥នាទី 
១៩៦៩ ភាសខ្មៃរ  

  ភាពយន្ត ឯកសរនៃះ     និាយ  អំពី   កំណើន  កុមារ    ឈឺ 
និងលោក  ប៊ិត រីចនឺ ដៃលជ  គៃូពៃទៃយ ស្វីស  ជំនាញ   
កុមារ  និង   ជ  អ្នក  លៃង  វីយូឡុង សៃល  ។ គត់  ខំ បៃឹង   
តស៊ូ  ា៉ៃង ស្វិត  ស្វៃញ   ដើមៃបី  ពៃយាបាល  កុមារ  ទាំង  នៃះ 
។ បច្ចុបៃបន្ន  គត់  គៃប់  គៃង  មន្ទីរ  ពៃទៃយ  កុមារ គន្ធបុបា្ផៃ នៅ  
ទីកៃុង  ភ្នំពៃញ និង  មន្ទីរ ពៃទៃយ  ជ័យ វរ្ម័ន  ទី៧ នៅ  ខៃត្ត  
សៀម រាប។ គត់  រៀប ចំ ការ  សម្ដៃង តន្តៃ  ីជ ចៃើន   ដើមៃបី  
បៃមូល  ថវិកា ជួយ  ទៃ ទៃង់  មន្ទីរ ពៃទៃយ  ទាំង  ពីរ  នៃះ។

នៅថ្ងៃទី៩ ខៃមីនា ឆ្នៃំ១៩៤៥ បៃទៃសកម្ពុជដៃល
ស្ថិតនៅកៃៃមអាណាពៃយាបាលបារាំង តៃូវបានឈ្លៃន
ពានដោយទាហានជប៉ុន។ វរសៃនីយ៍ឯកជប៉ុន
ហាសុីហា្កៃវ៉ៃ បានកាន់កាប់កៃុងបូកគោ ហើយបៃកាស
ឯករាជៃយឲៃយកម្ពជុចៃញផុតពីការគៃប់គៃងរបស់បារំាង។
លោកវរសៃនីយ៍ឯកបានជួបកញ្ញៃ រ៉ូហៃសៃត ជជនជតិ
ខ្មៃរកាត់បារំាង និងជមា្ចៃស់អាជីវកម្មផ្កៃ និងបន្លៃ
ហើយក៏ចាប់ចិត្តសៃឡាញ់រូ៉ហៃសៃត។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ មិថុនា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ មិថុនា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

 …and the Beat Goes on

Rose of Bokor  

Directed by Georges Gachot, 47min, 2009, 
French version with English subtitles

Directed by  Norodom Sihanouk, 95min, 1969, 
Khmer Version  

A film about the unstoppable tide 
of sick children, and about Beat Richner, 
a Swiss pediatrician and cellist who, 
against all the odds, has had incredible 
success in stemming it. He currently 
manages Kantha Bopha Children’s 
Hospital in Phnom Penh and Jayavarman 
VII Hospital in Siem Reap. He organizes 
many cello concerts to get funds to sup-
port these hospitals.

Filmed in 1969 on Bokor mountain, this 
classic feature film is set amidst the 
triangle of French and Japanese control 
and the growing seeds of Khmer 
independence. On March 9, 1945, 
Cambodia, which has been a French 
Protectorate, is invaded by Japan.  At 
Bokor, Colonel Hasegawa meets Rosette, 
a French-Cambodian woman, and falls in 
love with her. 

Saturday,  june 4 - 5pm

Saturday,  june 11 - 5pm
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The Buena Vista Social 
Club

ដឹកនាំដោយ វីម វៃនដ័រ ១០៥នាទី ១៩៩៩ 
ភាសអង់គ្លៃស

ក្លឹប Buena Vista Social Club តៃូវបានបង្កើត
ឡើង នៅពៃលដៃល រី ឃូឌ៏រ បៃមូលផ្ដុំអ្នកតន្តៃីករ 
និងអ្នកចមៃៀងហៃសាស់ (Jazz) លៃបីៗរបស់គុយបា 
ក្នុងអតីតកាល មកជួបជុំគ្នៃឡើងវិញ ដើមៃបីសហការ
បង្កើតស្នៃដៃថ្មីមួយ ដៃលមិនធ្លៃប់មានពីមុនមក។ 
ភាពយន្តឯកសរនៃះ បង្ហៃញពីជីវិតតន្តៃីករគួរឲៃយ
កត់សមា្គៃល់ទាំងឡាយ ដោយថតយកបទពិសោធន៍
របស់ពួកគៃ ពៃលសម្ដៃងនៅគុយបា និងនៅបរទៃស 
ជពិសៃសគឺការសម្ដៃងនៅ Carnegie Hall 
នាទីកៃុងញូវយ៉ក។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ មិថុនា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

The Buena Vista Social 
Club
Directed by  Wim Wenders, 105min, 1999, 
English version   

As part of the Music Film Series, in 
collaboration with the French Institute, 
Bophana Center screens a masterpiece 
of music film.
When Ry Cooder gathered together the 
legends of Cuban Jazz for an unprecedented
collaborative effort, The Buena Vista 
Social Club was born. Wim Wenders’ 
documentary profiles the remarkable 
musicians, recording their experiences 
as they perform in Cuba and abroad, 
eventually appearing at New York’s 
Carnegie Hall.

Saturday, june  25 - 5pm



14 15

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

«ជចៃើន ឆ្នៃំ មក នៃះ ខ្ញុំ បាន  ស្វៃង  រក  រូបភាព  ដៃល  
ខ្វះ ដៃលបាន  ថត  នៅ  ចន្លៃះ   ឆ្នៃំ  ១៩៧៥ និង ឆ្នៃំ  
១៩៧៩ ដោយ  ខ្មៃរ  កៃហម។  ខ្ញុំ បាន ស្វៃង រក វ  
ដោយ  ឥត បៃយោជន៍   ក្នុង បណ្ណសរ នានា ក្នុង 
កាសៃត ចាស់ៗ នៅ តាម  ភូមិ ឋាន នានា  ក្នុង 
បៃទៃស  កម្ពុជ  យើង នៃះ។ ឥឡូវ ខ្ញុំ ដឹង ថា រូប ភាព 
ទាំង នះ គឺ ខ្វះ ។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ ក៏ បង្កើត វ។ អ្វី ដៃល 
ខ្ញុំ ផ្តល់ ជូន លោក អ្នក ថ្ងៃ នៃះ មិន មៃន ជ រូប ថត ក៏ 
មិន មៃន ជ រូប ភាព តៃ មៃយា៉ៃង តៃ គឺ ជ  ការ  ស្វៃង រក៖ 
ការ ស្វៃង រក មាន តៃ ភាព យន្ត ទៃ ដៃល អាច ធ្វើ ៅជ 
បាន។»

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧  ឧសភា ម៉ៃង ២រសៀល

កង្វះរូបភាព
ដឹកនាំដោយលោកបា៉ៃន់ រិទ្ធី ៩៦នាទី ២០១៣  

ភាសខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

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, may 7 - 2pm

“For many years, I have been looking for 
the missing picture: a photograph taken 
between 1975 and 1979 by the Khmer Rouge. 
I searched for it vainly in the archives, in old 
papers, in the country villages of Cambodia. 
Today I know: this image must be missing. So 
I created it. What I give you today is neither 
the picture nor the search for a unique 
image, but the picture of a quest: the quest 
that cinema allows.” 

The missing Picture
Directed by Rithy Panh, 96min, 2013, 
Khmer version with English subtitles
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Nejat មិន ពៃញ ចិត្ត នឹង ឪពុក ពោះម៉ាៃយរបស់ គត់  

ដៃល បាននំាមិត្តសៃ ីYeterដៃលជសៃី្តរកសីុ ផ្លវូ 

ភៃទមករស់នៅជមួយ។ បុ៉ន្តៃ គត់ ចាប់ ផ្តើម ចូល 

ចិត្ត នាង នៅពៃលដៃល គត់ បាន  ដឹងថា  នាង  ផ្ញើ លុយ 

ៅជ ផ្ទះ នៅ ឯទួគី សមៃៃប់  ផ្គត់ ផ្គង់  កូន សៃ ីរៀន  បន្ត  

ថា្នៃក់  មហា វិទៃយាល័យ។ Nejat ក៏ បាន ធ្វើ ដំ ណើរ ៅជ 

រក Ayten ដៃល ជ  កូន សៃ ី របស់ Yeter បនា្ទៃប់ពី 

Yeterបានស្លៃប់។ 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ឧសភា ម៉ៃង ២រសៀល

មាត់ជៃៃះនៃឋានសួគ៌ 
ដឹកនាំដោយហា្វៃទី អាគីន ១១៦នាទី ឆ្នៃំ ២០០៧ 

ភាសដើម និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

           Saturday, may 21 - 2pm

Nejat seems disapproving about his 
widower father Ali’s choice of prostitute 
Yeter for a live-in girlfriend. But he grows 
fond of her when he discovers she sends 
money home to Turkey for her daughter’s 
university studies. Yeter’s sudden death 
distances father and son. Nejat travels to 
Istanbul to search for Yeter’s daughter.

The edge of Heaven 
Directed by Fatih Akin, 116 min, 2007, 
original version with English subtitles

         Saturday,  june  11 - 2pm

Former police officer John Scottie Fergu-
son is a private detective in San Francisco. 
He has suffered from acrophobia since the 
death of his fellow officer who crashed to 
the ground. His dizziness forced him to 
give up his business. His old friend, Gavin 
Elster, asks him to follow his wife, Made-
leine who feels possessed by a spirit and 
tries to commit suicide. Scottie 

Vertigo 
Directed by Alfred Hitchcock, 128min, 
1958, English version 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខៃមិថុនា ម៉ៃង ២រសៀល

អតីត បូ៉លិស ចន ស្កតុទី គឺ ជ អ្នក សុើប ឯកជន មា្នៃក់ 

នៅ ទីកៃងុ សន់ហ្វៃៃន់សីុស្ក ូ។ គត់ កើត ជំងឺ ខ្លៃច ទី 

ខ្ពស់  បនា្ទៃប់ ពី ការ ស្លៃប់ របស់ មិត្ត រួមការងរ  ដៃល ធ្លៃក់ 

ស្លៃប់ ខ្ពៃប លើដី។   មិត្តភក្ត ិចាស់ មា្នៃក់  សំុឲៃយ គត់ តាម 

មើល បៃពន្ធ របស់ខ្លនួ ដៃលពៃយាាម  សមា្លៃប់ ខ្លនួ ឯង ។

គត់ បាន ជួយ ជីវិត នាង ពី ការ លង់ ទឹក  តៃ  មិន អាច

 ជួយ នាង កំុ ឲៃយ ធ្លៃក់ ពី កន្លៃង ខ្ពស់ បានឡើយ  ។ 

Vertigo 
ដឹកនាំដោយលោកអាល់ហ្វៃៃដ ហុីតកុក 
១២៨នាទី ១៩៥៨ ភាសអង់គ្លៃស 
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         Saturday,  june   25 - 2pmថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខៃមិថុនា ម៉ៃង ២រសៀល

ក្នុងខៃសៃភាពយន្តនៃះ សក់ឡូដើរតួជកម្មករដៃល
ធ្វើការនៅក្នុងកន្លៃងដំឡើងខ្ចៃ។ នៅទីនះ 
មួយថ្ងៃៗ គត់គិតតៃពីបៃឹងមួលខ្ចៃ មានទាំង
មា៉ៃសុីនបញ្ចុកបាយសៃៃប់ ។ ទីបំផុត គត់ៅជជ
សរសៃបៃៃសទវិលវក់ មួលខ្ចៃអត់ទាន់ ធ្វើឲៃយ
រោងចកៃរញ៉ៃរញ៉ៃ។ គត់ដើរមួលតាំងពីឡៃវអាវ
របស់សៃីៗដៃលដើរកាត់តាមផ្លូវគ្មៃនសល់។ 
គត់ក៏តៃូវគៃបញ្ជូនៅជមន្ទីរពៃទៃយវិកលចរិក។ 
ពៃលចៃញពីពៃទៃយ គត់ក៏តៃូវគៃចៃឡំចាប់ខ្លួនពីក្នុង
ហ្វូងបាតុកម្មរបស់អ្នកអត់ការងរធ្វើ។ គត់ក៏តៃូវគៃ
ចាប់ញាត់ពន្ធធនាគរ...

ពិភពឧសៃសាហកម្ម
ដឹកនាំដោយ ឆលី ឆភ្លីន ៨៧នាទី នៅឆ្នៃំ 
១៩៣៦ ភាសអង់គ្លៃស 

Modern Times portrays Chaplin as a factory
worker employed on an assembly line 
where he screws nuts, repeating the same 
mechanical gesture. There, he is subjected 
to such indignities as being force-fed by a 
malfunctioning feeding machine. He finally 
suffers a nervous breakdown and runs 
amok, throwing the factory into chaos. 
Victim of a temporary insanity crisis, the 
poor man starts to screw everything that 
looks like a nut, even the buttons on the 
front of the dress of a lady who is passing 
by. He is sent to a psychiatric hospital. 
Following his recovery, he is mistakenly 
arrested as the instigator of a protest 
demonstration. He is then thrown into 
prison.

modern Times 
Directed by Charlie Chaplin, 87min, 1936, 
English version 
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ការតាំងពិព័រណ៍គំនូរនៃះ មានសមា្ភៃរៈ 

និងរូបចមា្លៃក់ជចៃើន ដៃលបង្កើតឡើងដោយ

សិលៃបៈករកម្ពុជចំនួន៨រូប និងជនជតិជប៉ុន១រូប

គឺ ា៉ៃមា៉ៃដ តាកាកាហៃសឹ ។

ចាប់តាំងពីទសៃសនកិច្ចជលើកដំបូងរបស់លោក

មកបៃទៃសកម្ពុជនៅឆ្នៃំ១៩៩៤ ា៉ៃមា៉ៃដ បាន

ប្ដៃជ្ញៃចិត្តដើមៃបីសិលៃបៈកម្ពុជ។ នៅឆ្នៃំ២០០៧  

គត់បានចាប់ផ្ដើមបងៃៀននៅ សកលវិទៃយាល័យ

ភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ និងសលសិលៃបៈា៉ៃមា៉ៃដ 

ដៃលគត់បានបង្កើតនៅទីកៃុងភ្នំពៃញ។ នៅក្នុង

ការតាំងពិព៍រណ៍នៃះ កៃុមរបស់លោក ា៉ៃមា៉ៃដ 

នឹងបង្ហៃញអំពីស្នៃដៃច្នៃបៃឌិតថ្មចុីងកៃៃយរួមគ្នៃ ។

សិលៃបៈករទាំងនះរួមមាន៖ ា៉ៃមា៉ៃដ 

តាកាកាហៃសឹ - វ៉ៃន ផន់ណា - ធុន ឌីណា -  

អ៊ីម ពិសី - សៃង វិសល - សួ គឹមសន - 

ញ៉ៃម សុភាព - ហន សម៉ុន - សៃៀង ពីសី។

សម្ពៃធពិព័រណ៍ នៅថ្ងៃទី០៦ ឧសភា 
វៃលម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

ពិព័រណ៍
សិលៃបៈនៃការច្នៃបៃឌិតនៅបៃទៃសកម្ពុជ

ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា

An exhibition of paintings, objects and sculp-
ture by 8 Cambodian artists led by Japanese 
artist Takakazu Yamada.

Since his first visit to Cambodia in 1994, Yam-
ada has been committed to Cambodian arts. In 
2007, he started teaching at Royal University 
of Fine Arts and also in Yamada Art School, 
which he established in Phnom Penh. Since 
then, he has been working with homegrown 
artists to contribute to the development of 
local arts. Today, many of those young artists 
are recognized in Cambodia as well as on the 
international art scene.
In this exhibition, the artists showcase their 
latest innovative works together with those of 
Yamada. 

Featured artists: THUN Dina; IM Pesey; SENG 
Visal; SOU Kimsan; NHEM Sopheap; SREANG 
Pisey; HORN Samon; VEN Phanna and YAMADA 
Takakazu

Opening Reception: may 6th at 6:30

eXHIBITIOn
artinnovation CamBODIa!

From may 6 to may 31

© Sou KimSan © Seng Visal

© Takakazu Yamada
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ការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញៃធរមូលដ្ឋៃនចំពោះការ
បញៃឈប់អំពើហិងៃសាលើស្តៃី និងកុមារនៅតំបន់ជនបទ

បាឋកថា

ករណីសិកៃសាៈ ឃុំសៃង់ សៃុកគងពិសី ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ
ដៃាយ កញ្ញៃ ភួន គង្គៃ

 ថ្ងៃទី២៧ ខៃឧសភា ម៉ៃង ៦ល្ងៃច

ការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញៃធរមូលដ្ឋៃនចំពោះការដោះ

សៃៃយ អំពើហិងៃសាបៃឆំងស្តៃី និងកុមារនៅតំបន់

ជនបទគឺ ស្ថិតនៅក្នុងកមៃិតនៅឡើយ ហើយការ

ដោះសៃៃយ អាសៃ័យលើទមា្លៃប់នៃការសមៃុះ

សមៃួល ជជងការបៃើបៃៃស់ចៃបាប់ផៃសៃងៗក្នុងការ

ដោះសៃៃយ។ អាជ្ញៃធរមិនអាចដោះសៃៃយបញ្ហៃ

អំពើហិងៃសា បៃកបដោយជោគជ័យបានទៃ បើគ្មៃន

ការរួមចំណៃកពីបៃជជនក្នុងការរាយការណ៍ និង

ស្វៃងយល់ពីបញ្ហៃអំពើហិងៃសាលើស្តៃី៕

The response of grass-roots level
 authorities regarding violence against 

women and children in rural areas

The response of grassroots level 
authorities regarding violence against 
women and children in rural areas is 
inefficient and inadequate. The way of 
dealing with this issue is primarily based 
on habit and conciliation rather than 
law-based resolution. The authorities 
cannot cope with this problem successfully 
unless there is public participation in 
reporting and understanding this issue.

LeCTuRe 

may 27, at 6pm

Srang Commune, Kong Pisey district, 
Kompong Speu province
Speaker: Phuon Kongkea
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halfsound មានកៃុមសក់សូហ្វូនមួយពីទីកៃុង 

Melbourne បៃទៃសអូសៃ្តាលីដៃលមាន

ជំនាញពិសៃសនៅក្នុងការសម្ដៃងតន្តៃីថ្មី។ 

ការបៃគំតន្តៃី AustralASEAN របស់ពួក

គៃនៅមជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា គឺជតនៃ្តីមួយក្នុង

ចំណោមការបៃគំតន្តៃីជចៃើន ដៃលពួកគៃនឹង

បង្ហៃញជូនអំពី ដំណើរទសៃសនកិច្ចរបស់ពួកគៃនៅ

ក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍ ចាប់ពីខៃឧសភាដល់

ខៃកក្កដឆ្នៃំ ២០១៦។ ការសម្តៃងនៃះនឹងមាន

ភាពខុសគ្នៃនៃបទចមៃៀងថ្មីរបស់អូសៃ្តាលីដោយ

ការបៃើសក់សូហ្វូនចំនួនពីរ។ នៅគៃប់ផ្នៃក

ទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីនៃះ តៃូវបានតាក់តៃងឡើង

ជពិសៃសសមៃៃប់ halfsound និងសមៃៃប់គមៃៃង

នៃះ ដោយអ្នកនិពន្ធវ័យក្មៃងដ៏ល្អបំផុត ដៃលមួយ

ចំនួនជជនជតិអូស្តៃៃលី។

ការបៃគំតនៃ្តី
halfsound presents australaSean

 ថ្ងៃទី ១៣ ខៃមិថុនា មៃា៉ង ៦:៣០នាទី ល្ងៃច

halfsound are a saxophone duo from 
Melbourne, Australia who specialize 
in the performance of new notated 
music. Their concert at Bophana Center, 
AustralASEAN, is one of many concerts 
they will present as part of their tour of 
South-East Asia from May-July 2016. The 
performance will feature a variety of new 
Australian music for two saxophones. 
All the pieces in the program have been 
composed specifically for halfsound and 
for this project by some of Australia’s 
finest young composers.

COnCeRT
halfsound presents australaSean

june 13th at 6:30pm
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សិលៃបៈនៃការច្នៃបៃឌិតនៅបៃទៃសកម្ពុជថ្ងៃទី០៦ ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ឧសភា

ថ្ងៃទី១៣ ខៃមិថុនា 

ពិព័រណ៍

ការបៃគុំតនៃ្តី

កង្វះរូបភាព
មាត់ជៃៃះនៃឋានសួគ៌ 
Vertigo
ពិភពឧសៃសាហកម្ម

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី៧ ខៃឧសភា               ម៉ៃង ២ រសៀល
ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា             ម៉ៃង  ២ រសៀល
ថ្ងៃទី ី១១ ខៃមិថុនា              ម៉ៃង  ២ រសៀល
ថ្ងៃទី ី២៥ ខៃមិថុនា                     ម៉ៃង  ២ រសៀល     

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

១៣, ១៤, ២០, ២៤ ឧសភា, ១៨ មិថុនា

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៧ ខៃឧសភា   

ថ្ងៃ ទី២១ ខៃឧសភា  

ថ្ងៃ ទ២៨ ខៃឧសភា  

ថ្ងៃ ទី៤ ខៃមិថុនា  

ថ្ងៃ្ងទី១១ ខៃមិថុនា      

ថ្ងៃទី២៥ ខៃមិថុនា 

ពៃះបៃជកុមារ 

៣ ឯកសរក្នងុឱកាសពៃះរាជពិធីបុណៃយចៃត់ពៃះនង្គល័

ជំរំ៣២

…ពៃលវៃលនៅតៃបន្ដ

ផ្កៃកុលបនៃភ្នំបូកគោ

The Buena Vista Social Club

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញៃធរមូលដ្ឋៃនចំពោះការបញៃឈប់ អំពើហិងៃសាលើស្តៃី...ថ្ងៃទី២៧ ខៃឧសភា

បាឋកថា

halfsound presents AustralASEAN

Artinnovation CAMBODIA!

halfsound presents AustralASEAN

From May 6 to May 31

June 13

eXHIBITIOn

COnCeRT

The Missing Picture
The Edge of Heaven 
Vertigo
Modern Times

CIneCLuB 
May 7
May  21
June 11   
June 25

2pm
2pm 
2pm 
2pm

Closing Dates 

May 13, 14, 20, 24, June  18

CIne SaTuRDay 
May 7   
May 21 
May 28 
June 4  
June 11  
June 25

Prachea Komar
3 documentarys of Royal Ploughing... 
Camp 32  
…And the Beat Goes on 
Rose of Bokor  
The Buena Vista Social Club

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

The response of grass-roots level authorities ...May 27

LeCTuRe
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