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ស្ថា នទូតឥណ្ឌា
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លោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហ�យ
ើ ថា ឥណ្ឌាផលិតខ្សែភាពយន្តជិត១ ៦០០រ�ឿងជារ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ ធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាក្លា យ

ជាផលិតករភាពយន្តខ្នាតវែងធំជាងគេនៅល�ើពិភពលោក។ អ្នកខ្លះប្រហែលជាធ្លា ប់បានដឹងហ�យ
ើ ពីបូលីវូដ ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌល
ចម្បងមួយសម្រាប់ការផលិតភាពយន្តឥណ្ឌា ជាភាសាហណ
ិ ្ឌូនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃ ប៉ុន្តែក៏នៅមានភាពយន្តជាច្រើនទ�ៀតដែលនិយាយ

ជាភាសាផ្សេងៗនៅឥណ្ឌាផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ន កាលណាយ�ង
ើ និយាយពីបូលីវូដគឺយ�ង
ើ នឹកទៅដល់ស្ទូឌីយោថតភាពយន្តយ៉ាងធំ
ស្កឹមស្កៃ(Lavish Sets) និងឈុតឆាកក្បាច់រា ំដ៏ស្រស់ស្អាត ព្រមទាំងចម្រៀងដ៏ពិរោះរណ្ដំ។ ក្បាច់រា ំក្នុងភាពយន្តឥណ្ឌា ត្រូវបានគេ

ចាត់ទុកថាជាក្បាច់រា ំដ៏ពិសេស និងត្រូវបានគេយកទៅរា ំតាមទូទាង
ំ ពិភពលោក។ ខ្ញុំបានដឹងមកថា នៅកម្ពុជាផ្ទាល់ ស្ថា នីយ៍
ទូរទស្សន៍មួយចំនួនក៏បានចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តឥណ្ឌាផងដែរ ដោយបញ្ចូ លសំឡេងជាភាសាខ្មែរ។
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សម្រាប់សប្ដាហ៍ភាពយន្តឥណ្ឌានេះ យ�ងបា
នជ្រើសរ�សសម្រិតសម្រាំ
ងខ្សែភាពយន្តថ្មីៗ និងល្ៗ
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ខ្សែភាពយន្តទាងនេះ
ំ
ក៏ជាកញ្ច ក់ឆ្លុះបញ្ចាងផងដែ
ំ
រពីប្រទេសឥណ្ឌា សម័យទំន�ើប និងប្រជាជនឥណ្ឌាដែលពោរពេញទៅដោយ
់ វំ ត្តមាន និង
ភាពញាប់ញ័រ។ ខ្ញុំច្បាស់កនុង
្ ចិត្តថា លោកអ្នកនឹងរករាយនៅពេលទស្សនាខ្សែភាពយន្ត
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ការផ្ដល់មតិយោបល់របស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីការទស្សនាខ្សែភាពយន្តទាង
ំ អស់នេះ។

នាយកដ្ឋានវប្បធម៌របស់ស្ថា នទូតឥណ្ឌាប្រចាំទីក្ង
រុ ភ្នំពេញ ធ្វកា
ើ រងារដ�ើម្បីផ្សព្វផ្សាយ

ឲ្យមានការយល់ដង
 ណ្ឌាល�គ្រ
ឹ នង
ិ ការកោតសរស�រើ ពវី ប្បធម៌ឥ
ើ ប់ផ្នែក នៅក្នុងប្រទេស

កម្ពុជា ដោយសហការជាមួយស្ថា បន័ សមាគម និងបុគ្គលផ្សេងៗដែលមានគំនិត
ស្រឡាញ់ វប្បធម៌ដូចគ្
 នា ។
The Cultural Section of the Embassy of India in Phnom Penh works towards
promoting awareness and appreciation of various facets of Indian Culture
in Cambodia in coordination with likeminded institutions, associations and
individuals.”

មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ត្រូវបានបង្កតឡ
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សាធារណជនទូទៅចូលទស្សនាដោយឥតគត
ិ ថ្លៃ។មជ្ឈមណ្ឌលក៏បណ្ដុះបណ្ដា ល

យុវជនកម្ពុជា ផ្នែកភាពយន្ដ សោតទស្សន៍ នង
ិ បណ្ដា ញផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗ ដ�ើម្បីល�ើក
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ដោយអត្ថន័យអំពីវប្បធម៌របស់ពួកគេផ្ទាល់ ។

Founded by filmmaker Rithy Panh, the Bophana Center collects image and
sound archives related to Cambodia and gives the general public free access
to this unique heritage. The Center also trains young Cambodians in the fields
of cinema, audiovisual and new media, to enhance their understanding of the
creation process and inspire meaningful productions about their own culture.

The Embassy of India is very pleased to bring to our Cambodian friends the 2nd instalment of
Indian Cinema Week from June 22-26, 2016.
India, as you may be aware, produces close to 1600 films annually, making it the largest
producer of feature films in the world. While many of you might be aware of BOLLYWOODthe main centre for producing Hindi language films in the metropolis of Mumbai, there are
also many other films produced in other languages of India. Bollywood today is synonymous
with lavish sets and wonderfully choreographed song and dance sequences. The popularity of
Indian Cinema can be gauged from the fact that Bollywood dancing has become increasingly
fashionable with special classes being offered in various cities all around the world. I understand
that in Cambodia too, some TV channels regularly broadcast Hindi films dubbed into Khmer.
In this Cinema Week, we have selected a bouquet of more recent and critically acclaimed films
from Bollywood. These films also provide a glimpse of modern India and its vibrant people. I
am sure you will enjoy watching these films. We look forward to your views and feedback after
you have seen these films.

ឯកឧត្តម ណាវិន ស្រីវ៉ាស្តាវ៉ា

ំ ញ នង
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដា លជនា
ិ ទទួលការថតភាពយន្តនៅ
កម្ពុជា (CFC) បង្កើតនៅឆ្នា២
ំ ០០៩ ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួង
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ិ ្បៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយគោល
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ភាពយន្ត ព្រមទាំងពង្រឹងការផលត
ើ
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ភាពយន្តនៅកម្ពុជា។ CFC គជា
្ធិ រភាពយន្ត
ឺ ច្រកទ្វា រស្វា គមន៍សមទ
ិ ក
ំ ញផលត
បរទេស ក្នុងការរ�ៀបចំ នងថត
ភាពយន្តរបស់ពក
ួ គេនៅកម្ពុជា ហ�យ
់ ូវឱកាសសក្
ិ
ើ ក៏បានផ្ដលន
ិ សាជនា
ិ
ភាពយន្ត និងគាទ្រដ
ំ
ល់សមិទ្ធិករភាពយន្តកម្ពុជារលកថ្មីដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅ
លំដាប់អន្តរជាតិ។

Created in 2009 with the support of the Ministry of Culture and Fine Arts of
Cambodia, The Cambodia Film Commission aims at promoting Cambodia’s Film
Industry and strengthening the production sector. CFC is the gate for foreign
filmmakers to prepare and shoot their film in Cambodia, but it also offers a
continuous professional training program to learn film making skills and support

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌា ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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the new wave of Cambodia filmmakers who are now able to compete on the
international level.
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ភាពយន្តឥណ្ឌានៅកម្ពុជា
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ជាការពិតណាស់ ភាពយន្តឥណ្ឌា បង្កើតនូវអត្តសញ្ញាណ
ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គា ល់គ្រប់ទស
្ធិ រ
ិ ទ។
ី សមទ
ិ ក
ភាពយន្តឥណ្ឌា បានផលត
ិ ភាពយន្តជាច្រន
ើ នៅតាមតំបន់
នានាជាភាសាផ្សេងៗដូចជា ហណ
ិ ្ឌូ តេឡេហ្គូ និងតាមីលជាដ�ើម។
ំ ើ រដ�ើមទងគចា
ដណ�
ើ ឡ�ងន
ឺ ប់ផ្ដម
ើ ៅឆ្នា ំ១៩១៣ នៅពេលដែល
លោក Dadasaheb Phalke បានចេញភាពយន្តរ�ឿង “Raja
Harishchandra” រ�ឿងនេះជាភាពយន្តគ្មានសំឡេង ខ្នាតវែង
ំ ង
ដប
ូ បង្អស់ ដែលត្រូវបានថតឡ�ង
ំ ប៉ុណ្ណោះ
ើ ត្រឹមតែ ១ ឆ្នាតែ
ំ ង
ក្រោយពីការចេញផ្សាយភាពយន្តគ្មានសំឡេងខ្មាតខ្លីដប
ូ
គរ�
ឺ ឿង “Pundalik”ដែលមានរយៈពេល២០នាទី។ ភាពយន្ត
កាលសម័យនោះភាគច្រន
ើ គជា
ឺ ប្រភេទរ�ឿង ទេវកថាសាសនា
ហណ
ិ ្ឌូ ។ សម័យខ្សែភាពយន្តគ្មានសំឡេងឥណ្ឌា ត្រូវបានបញ្ច ប់
ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៣១ នៅពេលដែលលោក Ardeshir Irani ចាក់
បញ្ចាង
ំ ភាពយន្តមានសំឡេងដំបូង “AlamAra” ដែលធ្វើឱ្យ
ផ្លាស់ប្ដូរវ ិស័យភាពយន្តឥណ្ឌា ទាំងមូល។ ក្រៅពរី ប
ូ រាងព្រមទាំង
សកម្មភាពសម្ដែង តួសម្ដែង ត្រូវចេះច្រៀងផងដែរព្រោះតន្ត្រី
បានក្លា យជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃភាពយន្តឥណ្ឌា ។
ម្យ៉ាងវ ិញទ�ៀត វ ិស័យភាពយន្តឥណ្ឌាបានកែប្រែមុខមាត់ថ្មី
មួយទ�ៀតនៅក្នុងទសវត្សរទ៍ ី៤០ដោយពុំសូវនិយាយពីរ�ឿង
ទេវកថា ហ�យ
ើ ផ្ដោតសំខាន់ទៅល�ើប្រធានបទសង្គម និង
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនង
ឹ ភាពក្រីក្រ។ ក្នុងឆ្នា ំ១៩៤៥ ភាពយន្ត
រ�ឿង “Krismet” ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំសម្បម
ើ ក្នុង
ប្រវត្តិនៃវ ិស័យភាពយន្តឥណ្ឌា ។ ភាពយន្តនេះ ហ៊ានល�ក
ើ
ឡ�ង
ួ កប្រុសខ្វះ
ើ អំពីប្រធានបទថ្មីប្លែកខុសពីរ�ឿងចាស់ៗគត
ឺ ឯ
ភាពជាវ ីរបុរស ឯតួឯកស្រីវ ិញមានផ្ទៃពោះមន
ិ បានរ�ៀបការ
ដែលពម
ុ មកគគ្
ី ន
ឺ មា នទេរូបភាពបែបនេះ។ នេះសបង្ហាញឱ្យ
ឃ�ញ
្ធិ រភាពយន្តនៅសម័យនោះគជា
ើ ដែរថាសមទ
ិ ក
ឺ អ្នកហ៊ាន
ប្រថុយប្រថាន។ តាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់រ�ឿងទេវកថាជាមួយ
នង
្ធិ រភាពយន្តមយ
ួ ចំនន
ួ ដូចជា Biិ សល
ិ ្បៈភាពយន្ត សមទ
ិ ក
mal Roy, Raj Kapoor ក៏បានប្រើទំនាក់ទំនងនេះដ�ើម្បី
ផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួ ន។
នៅចុងទសវត្សរទ៍ ៤
ី ០ ភាពយន្តដែលផលតឡ
ិ �ង
ើ គប្រ
ឺ ប្រា
ើ ស់
ភាសាឥណ្ឌាផ្សេងៗគ្នា ដោយយករ�ឿងសាសនាជាប្រធាន
បទសំខាន់។ នៅពេលឈានចូលដល់ទសវត្សរទ៍ ី៥០-៦០
វាគជា
ិ យខ្សែភាពយន្តឥណ្ឌា ។ គជា
ឺ យុគមាសនៃវស័
ឺ សម័យ
កាល ដែលឥណ្ឌាបានផលត
ើ តារា
ិ ភាពយន្តល្ៗ
បី នង
ិ បង្កត
ភាពយន្តល្ៗ
បី ជាច្រើន។ សមិទធិ្ករភាពយន្តដូចជា RajKa-

poor បានជះឥទ្ព
៉
ណ ោះទេគឺ
ធិ លមន
ិ ត្ម
រឹ តែនៅថ្នា ក់ជាតប
ិ ុណ្
ថែមទាំងនៅល�ើឆាកអន្តរជាតិទ�ៀតផង គឺតាមរយៈរ�ឿង
“ Awa r a ” ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៥១ ដែលបានធ្វឲ
ើ ្យរូបលោកជាប់
បេក្ខភាពនៅក្នុងមហោស្រព ភាពយន្តទីក្រុងកាន ក្នុងឆ្នា ំ
ដដែលនោះ។ ប៉ុន្តែប្រធានបទសំខាន់នៅតែស្ដីអំពីការកែ
ទម្រង់សង្គម នង
ិ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនង
ឹ ភាពក្រីក្រ។ អ្នកដឹក
នាំរ�ឿង Guru Gutt , Bimal Roy នង
ិ K’Asif បានផលត
ិ
រ�ឿង“Pyaasa” (១៩៥៧)“Do BighaZamin” (១៩៥៣)
នង
រុ
ិ “Mughal-e-Azam” (១៩៦០) បានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្ង
នូវទម្រង់ ខ្លឹមសារ និងរប�ៀបរ�ៀបរាប់រ�ឿងឥណ្ឌា ។
ឈានចូលដល់ទសវត្សរទ៍ ី ៧០ ប្រភេទភាពយន្តថ្មីបានក�ត
ើ
ឡ�ង
ើ គភា
ឺ ពយន្តពហុប្រធានបទ (masala) នង
ិ ការឡ�ង
ើ
ល្បីនៃតារាភាពយន្តជាច្រើន ដូចជា Rajesh Khanna និង
Sanjeev Kumar ជាដ�ើម។ នោះជាសម័យកាលដំបូងនៃ
ភាពយន្តបូលីវូដ។ ភាពយន្តទាង
ំ អស់នោះមិនត្រឹមតែមាន
ភាពល្បីល្បាយក្នុងប្រទេសបុណ្
៉
ណ ោះទេ ថែមទាំងនៅល�ឆា
ើ ក
អន្តរជាតទ�
ិ ៀតផង នៅពេលដែលភាពយន្តរ�ឿង “Scholay”
ដឹកនាំដោយលោក Ramesh Sippy ត្រូវបានចាក់បញ្ចាង
ំ
ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៧៥ សម្ដែងដោយតារាដ៏ល្ម
បី ួយរូបឈ្មោះ Amitabh Bachchan។ ក្នុងទសវត្សរទ៍ ី៨០ ក៏មានរលកនៃអ្នក
ដឹកនាំរ�ឿងជាស្ត្រីដូចជា AparnaSen, PremaKarnath នង
ិ
Meera Nair ជាដ�ើម។ ចូលដល់ទសវត្សរទ៍ ៩
ី ០ រហូតមក
ដល់បច្ចុប្បន្នយ�ងឃ
ើ �ញ
ើ មានការលាយបញ្ចូ លគ្នានៃប្រភេទ
ភាពយន្តបែបមនោសញ្ចេតនា បែបរន្ធត់ ដោយប្រើបច្ចេក
ទេសទំន�ើប និងការបង្កើតថ្មី បានទាក់ទាញទស្សនិកជន
បរទេសកាន់តែច្រើនឡ�ង
ើ ៗ។ វ ិស័យភាពយន្តឥណ្ឌា មាន

័
ការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាង
ំ ដោយមានអ្នកដឹកនាំរ�ឿងវយក្មេង
ជាច្រន
ើ ដូចជា Anurag Kashyap, Rajkumar Hirani,
Dibakar Banerjee នង
ិ Vishal Bhardwaj ជាដ�ើម ។ នៅ
ពេលដែលពភ
ិ ពលោកកាន់តែចូលជិតគ្នា វាមានភាពងាយ
ស្រួលក្នុងការលក់ នង
ូ វី ដន
ូ ៅទូទាង
ំ
ិ បង្ហាញពភា
ី ពយន្តបល
សាកលលោក។ ដោយសារភាពយន្តបល
ូ វី ដបា
ូ
នឆ្លងកាត់នូវ
ំ
ដណា
ក់កាលផ្លាស់ប្ដូរជាច្រន
ើ ដូច្នេះវាជាការចាំបាច់ ដែល
យ�ង
ើ ត្រូវរ�ៀបចំកម្មវ ិធីដ�ើម្អ
បី បអរជុំវ ិញពិភពលោក។
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It is for certain that Indian cinema has
created their own identity that can
be recognized everywhere. They have
produced numerous films across its
region in different languages such as
Hindi, Telegu and Tamil. It all began in 1913
when Dadasaheb Phalke released “Ra ja
Harishchandra” the first full-length silent
film just about a year after the first Indian
silent film in twenty minutes “Pundalik”.
The movies during those times were
mostly about their own Hindu mythologies.
However the silent film era had come to an
end in 1931 when ArdeshirIrani introduced
the first talking film “Alam Ara” which
changed the Indian cinema. Apart from
the looks and the acting, actors needed to
know how to sing as music has become an
important part of the Indian cinema.
Futhermore, Indian cinema took another
turn in the 40s; it was less inspired by
the mythology and emphasizes more on
socialist themes and the fight against
poverty. In 1945 came “Krismet” which
became the biggest hit in Indian movie
history, a film that had bold themes, an
anti-hero and an un-married pregnancy.
It clearly showed that filmmakers were
bold during that period. As a relationship
between an epic consciousness and the art
of cinema was created, filmmakers such
as Bimal Roy, Ra j Kapoor used against
this backdrop to direct their movies. By
the end of the 40s, movies were made in
various Indian languages with religion as
the dominant theme.
As we enter the 50s-60s, it was considered
asthe Golden Age of Indian cinema. It was

the period where India produced the most
acclaimed films and actors of all time.
Filmmakers such as Raj Kapoor made an
impact not only nationally but internationally
with “Awara” in 1951 and got nominated for
the Cannes film festival in the same year.
However, the themes were still about the
social reform, the fight against poverty.
Directors like Guru Gutt, Bimal Roy, K’Asif
made “Pyaasa” (1957), “Do Bigha Zamin”
(1953) and “Mughal-e-Azam” (1960) really
changed the story structures, the content,
the narrative style of Indian movies.
As we enter the 70s, a new genre was
born- masala movie and the raise of
many actors such as Ra jesh Khanna,
Sanjeev Kumar. It was Bollywood’s prime
period; the films were not only acclaimed
nationally but also internationally when
“Scholay” by Ramesh Sippy was shown in
1975 which starred one of the superstar
Amitabh Bachchan. In the 80s came a
wave of female directors such as Aparna
Sen, Prema Karnath and Meera Nair. As we
come to the 90s until nowadays, we found
a mixture of genre from romantic to thriller
and the help of advanced technology,
choreography appeals more and more
the international audience. Indian cinema
has undergone a massive change with the
emergence of young new directors such as
Anurag Kashyap, Ra jkumar Hirani, Dibakar
Banerjee and Vishal Bhardwa j. And as the
world has become a global village, it is
easier to sell and show Bollywood movies
worldwide. Bollywood has come a long
way through many changes which needed
to be celebrated all around the world.
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ឥណ្ឌា និង កម្ពុជា

INDIA & CAMBODIA

ចំណងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រ

AN HISTORIC CULTURAL TIE
នង
ិ កម្ពុជាមានចំណងទាក់ទងជាមួយ

គ្នា ល�ផើ ្នែកវប្បធម៌សាសនានង
ិ ភាសា

តាំងពស
ី ម័យអង្គរមកម្លេ៉ះ។

គេអាចឃ�ញ
ើ រចនាបទបែប

ឥណ្ឌានៅតាមប្រាសាទនានាទូទាងប្រទេ
ំ
សកម្ពុជា ហ�យ
ើ
តាមរយៈភាសាខ្មែរគេក៏អាចឃ�ញ
វត្ត
មា
នរបស់
ភាសាបាលី
ើ
នង
ិ ភាសាសំស្ក្រឹតផងដែរ។ លំហូរវប្បធម៌នេះ បន្តហូរចូល
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ប្រទេសកម្ពុជា រហូតដល់សតវត្សរទ៍ ី ២០ ហ�យ
ើ ដែលគេអាច
ឃ�ញ
ច្បាស់
ឥ
ទ្
ព
លភាពយន្ត
ឥ
ណ្ឌានៅ
ល�
វ
ិ យភាពយន្ត
ើ
ធិ
ើ ស័
នាយុគសម័យមាសរបស់ខ្មែរក្នុងរវាងឆ្នា១
ំ ៩ ៦ ០ នង
ិ ឆ្នា ំ
១៩៧៥។

វស័
ិ យភាពយន្តកម្ពុជាបានចាប់ផ្តម
ើ លេចឡ�ង
ើ ក្នុងទសវត្សរ ៍
ឆ្នា ំ១៩៥០ ដែលភាពយន្តជាច្រន
ើ ត្រូវបានផលត
ិ នង
ិ ទទួល

របស់គាតរ�
់ ឿង «សុវណ្ណហង្ស» នាឆ្នា ំ១៩៦៧ នង
ុ កា
ិ «អាប៊ល
សេម» នាឆ្នា ំ ១៩៦៨ក៏ទទួលឥទ្ព
ធិ លពភា
ី ពយន្តឥណ្ឌាដែរ។
ភាពយន្តខ្រមែ នាយុគសម័យមាសភាគច្រន
ើ បានបង្ហាញអំពី

ប្រពៃណី ទំន�ៀមទំលាប់ខ្មែរ ហ�យ
ើ រ�ឿង«សុវណ្ណហង្ស»ក៏
រ ំលក
ព
ភា
ពយន្ត
ប
ូ
ល
វ
ដ
ូ
សម័
យ
នោះផងដែរ។
ឹ ី
ី
នៅឆ្នា១
ំ ៩៦៩សម្តេច នរោត្តម សហ
ី នុ ទ្រង់បានដឹកនាំរ�ឿង

«សន្ធប្រ
្នី ថ
ិ កាស» ក្នុងនោះព្រះជាយាព្រះអង្គ ព្រះនាង មុននា
សហ
នុ
ដ
�ើ
រ
តួ
ជា
មហារាន
យា
ដែលមកព
ឥ
ណ្ឌាដ�ើ
ម
្បីធ្វើ
ី
ីមេ
ី
ការសក្
ិ សាពទ
ី ំនាក់ទំនងរវាងអារ្យធម៌ខ្មែរ នង
ិ ឥណ្ឌា ។

ការកោតសរស�ើរ ពីទស្សនិកជន។ អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ

ក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធប
្
ក
រុ
ិ យភាពយន្តកនុងស្
ិ តេយ្យ វស័
រលាយសាបសូន្យ ដូច្នេះប្រជាជនខ្រមែ ភាគច្រន
ើ អាចទស្សនា

ថ្វីប�ើភាពយន្តដែលព្រះអង្គបានផលិត ត្រូវបានបញ្ចាង
ំ ជា
លក្ខណៈឯកជនក៏ដោយ។

ភាពយន្តបល
ូ វី ដ
ូ ត្រូវបានគេកោតស្ញបស្ញែង
់
បន្ទាប់ពរី បបខ្មែរ

ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ នរោត្តម សីហនុ ត្រូវបានចាត់ទុកជា
ំ ូងបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សមិទ្ធិករ ភាពយន្តខ្មែរដប

សមទ
្ធិ រភាពយន្តមយ
ួ ចំនន
ួ ដូចជា លោក រ�ឿង សុភណ្ឌ័ នង
ិ ក
ិ
លោក អ�ៀវ បណ្ណា ការ បានទទួលការបណ្តុះបណ្តា លនៅ
ប្រទេសបារា ំង ហ�យ
ើ ក្រោយមកពួកគាត់បានចូលរួមជួយ

បានតែភាពយន្តបរទេសប៉ុណ្ណោះ នាខណៈនោះភាពយន្ត
៏ ំខាន់របស់កម្ពុជា។
បូលវី ដក្លា
ូ
យជាទីផ្សារដស

ក្រហម ដែលអាចឱ្យសាធារណជនទស្សនាកម្សាន្តភាពយន្ត
ពណ៌ធម្មជាតិ ដែលសម្ដែងដោយតារាដែលមានសម្រស់
ស្រស់ឆ�ើតឆាយ។

ដល់ សម្តេច នរោត្តម សីហនុ ក្នុងការផលិតភាពយន្តរបស់
ព្រះអង្គ។ បន្ទាប់មកភាពយន្តខ្មែរ និងភាពយន្តអន្តរជាតិរម
ួ

បច្ចុប្បន្នទូរទស្សន៍កម្ពុជានៅតែបន្តចាក់ផ្សាយភាពយន្ត នង
ិ
ភាពយន្តភាគរបស់ឥណ្ឌា ព្រោះថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែ

រោងភាពយន្តនានាទូទាង
ំ ទីក្រុងភ្នំពេញ។

ប្រភេទនៃខ្សែភាពយន្តឥណ្ឌា ទាំងនោះ។ ដូច្នេះខ្សែភាពយន្ត

ទាំងភាពយន្តបល
ូ វី ដ
ូ ជាដ�ើម ត្រូវបានចាក់បញ្ចាងន
ំ ៅតាម

នៅក្នុងទសវត្សរឆ្
៍ នា ំ ១៩៥០ នង
្ធិ រភាពយន្ត
ិ ឆ្នា ំ ១៩៦០ សមទ
ិ ក
កម្ពុជាមានបទពសោ
ធន៍តច
ិ
ិ តួចនៅឡ�យ
ើ ។ ស្នាដៃភាពយន្ត
របស់ពក
ួ គាត់មយ
ួ ចំនន
ួ គទ
ូ វី ដ
ូ ។
ឺ ទួលឥទ្ព
ធិ លពភា
ី ពយន្តបល
ជាឧទាហរណ៍ លោក អ៊ីវុង៉ ហែម បានអះអាងថាភាពយន្ត

ចូលចិត្តទស្សនាការសម្តែងរបស់តារាភាពយន្តឥណ្ឌា និង

ឥណ្ឌានៅតែមានទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយទស្សនក
ិ ជនខ្មែរ ហ�យ
ើ

ដ�ើម្អ
បី បអរសាទរនូវចំណងទាក់ទងនេះ យ�ង
ើ សូមគោរព
អញ្ជ ើញទស្សនិកជនទាំងអស់

ចូលរួមទស្សនាភាពយន្ត

ឥណ្ឌា ក្នុងឱកាស «សប្តាហ៍នៃភាពយន្តឥណ្ឌា »។
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and
Cambodia
have
shared
a
relationship in terms
of culture, religion and language since the
Angkor era where Indian designs are visible
on ma jor temples in Siem Reap, and also
through the Khmer language which stems
from Sanskrit and Pali. This influence follow
up to the 20th Century where the strong
influence of Indian film can be witnessed
in the films of the Golden age of Khmer
cinema from 1960 until 1975.

“Sovannahong” (1967) and “Abulkasem”
(1968) where he acknowledged the
influence of Indian movies. Khmer movies
during the Golden Age were mostly about
Khmer folklore and “Sovannahong” was
a reminder of a Bollywood movie of that
time. In 1969, Prince NORODOM Sihanouk
directed the movie “Crépuscule” where
Princess Monineath Sihanouk played the
role of Maharani Maya of India who studies
the relation between Khmer and Indian
civilizations.

Cambodian cinema emerged during the
1950s where films were made quickly and
appreciated by the viewers. His Ma jesty
King Father the late NORODOM Sihanouk
is considered as the first filmmaker
in Cambodia, although his films were
privately viewed. A few filmmakers such
as Roeum Sophon and Ieu Pannakar were
trained in France and assisted His Ma jesty
King Father the late NORODOM Sihanouk
when producing his films. It is only later
on that Cambodian and International films
including Bollywood were screened around
Phnom Penh in numerous theaters.
In the 1950’s and 1960’s, as the experience
of youngand mostly self-taught Cambodian
filmmakers was not very broad, many of the
films have been inspired by Bollywood films.
For example,Yvon Hem directed the films

Over the Democratic Kampuchea regime
the local film industry got completely
annihilated, thus the Cambodians could
mostlyenjoy International films where
Bollywood took an important market
share. Bollywood was appreciated in the
aftermath of the Khmer Rouge, allowing
Cambodiansto watch colorfulentertaining
films performed by beautiful actors.
Nowadays Cambodian television still
broadcasts Indian films and series as
Cambodians still enjoy the performance
and the genre that Indian films offer. Thus
Indian films still have a connection with the
Cambodian audience and the best way to
celebrate it is to gather around an Indian
Cinema Week.

INDIAN CINEMA WEEK
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ពីកូ

PIKU
ដឹកនាំរ�ឿង៖ ស៊ូជីត ស�ៀការ
២០១៥/ហណ
ិ ្ឌូ &បេនហ្កា លី

8

ពណ៌ធម្មជាតិ/១២៣នាទី

អក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម/

9

សម្ដែងដោយ៖ អាមតា
បាចចាន់ , ឌព
ុ ,
ី
ី កា
ី រ ប៉ាឌុគន
អ�ៀរហ្វា ន ខាន់
ផលិតករ៖ ប្រានចាល ខាន់ឌីយ៉ា
និពន្ធ៖ ជូហ៊ី ចាទ�ៀវ៉ា ឌី
រូបភាព៖ កាម៉ាជីត នេហ្គី

រ�ឿងសង្ខេប៖

បទភ្លេង៖ អានុប៉ាម រយ
៉

ភាពយន្តបែបកំប្លែងប្លែកពីគេមួយ នយា
ិ យពទ
ី ំនាក់ទំនង
រវាងឪពុកចាស់ម្នា ក់ នង
កូ
ន
ស្រីម្នា
ក់
ដែលរស់
ន
ៅក្
រុ
ិ
នុងទីក្ង

ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ ចន្ត្រា សិការ ប្រាចាប៉ាទី

ធំមួយ។ អ្នកទាំងពរី តែងតែឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសារតែ
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DIRECTOR: SHOOJIT SIRCAR

មានការគតខ
ុ ពគ្
ិ ស
ី នា ។

2015/Hindi & Bengali with English subtitle/
COL/123 min

SYNOPSIS:

Starring: Amitabh Bachchan, Deepika Padukone,
Irrfan Khan
Producer: Pranjal Khandhdiya
Writer: Juhi Chaturvedi
Cinematography: Kamaljeet Negi
Editing: Chandrashekhar Pra japati
Music: Anupam Roy

A quirky comedy about the relationship
between an ageing father and his young
daughter, living in a cosmopolitan city,
dealing with each other’s conflicting
ideologies while being fully aware that
they are each other’s only emotional
support.
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កុនលឿង

រឿងដែលនឹងកើតឡើង

COLOUR IT YELLOW

RANG DE BASANTI

KUCH KUCH
HOTA HAI

រ�ឿងសង្ខេប៖
រ�ឿងរ៉ា វរបស់យុវជនជនជាតឥ
ួ ៦នាក់
ិ ណ្ឌា ចំនន
់ សម្នា ក់កនុង
ដែលជួយស្ត្រីជនជាតអ
្ ការថត
ិ ងគ្លេ

SOMETHING IS HAPPENING

ខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីក្រុមជ្រុលនិយម
ទាមទារសេរភាពកាលព
ី
ីអតីតកាល។

ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ពួកគេក៏បាន
ផ្ដល់ជីវ ិតឡ�ង
ើ វ ិញ ដល់រ�ឿងរ៉ា វនៃការទាមទារ

សេរភាព
ដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលជាយូរ
ី
ណាស់មកហ�យ
ើ ៕

ដឹកនាំរ�ឿង៖ រ៉ា ក់ឃីស អ៊ុំប្រាអាស់ មែហរ៉ា
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២ ០ ០ ៦ / ហណ
ិ ្ឌូ អក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម/ ពណ៌ធម្មជាតិ/
១៥៧នាទី

ដឹកនាំរ�ឿង៖ ការាន ជូហា

់ ស-អ�ៀរឌូ / ពណ៌ធម្មជាត/ិ ១៧៧នាទី
១៩៩៨/ ហណ
ិ ្ឌូ -អងគ្លេ

សម្ដែងដោយ៖ អាមម�ៀ ខាន់, ស៊ីតហាត់, សាមាន ចូស៊ី គូណាល់

សម្ដែងដោយ៖ សារ៉ា ខាន់, កាចុល, រ៉ា នី ម៉ូគរ័ ជី, ហ្វា រ ីដា
ចាលាល, រមមា
ឡាហ,្កូ រាចានា ពូរាន សាញ, ហ៊ីមានី ស៊ីវពូរ ី
ី

ផលិតករ៖ រ៉ា ឃីស អ៊ុំប្រាអាស់ មេហរ៉ា , ដាវ ីត រែត, រុននី ស្គូវាឡា
និពន្ធ៖ រែនស៊ីល ដេស៊ី ល វា, រ៉ា ក់ឃីស អ៊ុំប្រាអាស់ មែហរ៉ា ,

ផលត
ិ ករ៖ យ៉ាស់ ចូហា
នព
ន្ធ
ិ ៖ ការាន ជូហា

កាភួ, អេទួល គុលកាន,ី អឡា
ឹ យ ផាតធន
ឺ , សូហា អាលី ខាន់

រ�ឿងសង្ខេប៖

បទភ្លេង៖ ចាសន
្ឌី ផាន់ឌីត, ឡាលីត ផាន់ឌីត

ពេលរ�ៀននៅមហាវ ិទ្យាល័យ អែនចាលីបានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់

DIRECTOR: KARAN JOHAR

ទណា
ម្នា ក់គត់។ ប៉ុន្មា នឆ្នាក្រោ
ំ
យមក រ៉ា ហុល នង
ី
ិ កូនស្រីរបស់

1998/Hindi & Urdu with English subtitle/COL/
177 min

នាងជាមួយនងអែ
នចាល។
ឹ
ី

មិត្តភក្តិរបស់នាងគឺ រ៉ា ហុល ប៉ុន្តែក្នុងភ្នែករបស់រ៉ាហ៊ុលមានតែ

Starring: Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukerji,
Farida Jalal, Reema Lagoo, Archana Puran Singh,
Himani Shivpuri
Producer: Yash Johar
Writer: Karan Johar
Cinematography: Santosh Thundiiayil
Editing: Sanjay Sankla
Music: Jatin Pandit, Lalit Pandit

The story of six young Indians who assist
an English Woman to film a documentary
on the extremist freedom fighters from
their past, and the events that lead
them to relive the long forgotten saga of
freedom.

កាំលែស ផានដី

រូបភាព៖ សាន់តូស សាន់ដៃយែល

ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ សានឆាយ សានហ្កល

SYNOPSIS:

ទណា
(ទណា
ស្លា ប់) ដែលមានអាយុ៨ ឆ្នា ំ ព្យាយាមផ្សំផ្គុំឪពុក
ី
ី

SYNOPSIS:
During their college years, Anjali was in love
with her best-friend Rahul, but he had eyes
only for Tina. Years later, Rahul and the nowdeceased Tina’s eight-year-old daughter
attempts to reunite her father and Anjali.

INDIAN CINEMA WEEK

រូបភាព៖ ប៊ីនុត ប្រាតហាន
ដឡំ �ង
ើ រូបភាព៖ ភី អេស ប្រារ៉ា តទី
បទភ្លេង៖ អេ អ រាហមែន

DIRECTOR: RAKEYSH OMPRAKASH MEHRA
2006/Hindi with English subtitle/COL/157 min
Starring: Aamir Khan, Siddharth, Sharman Joshi,
Kunal Kapoor, Atul Kulkarni, Alice Patten, Soha Ali
Khan
Producer: Rakeysh Omprakash Mehra, David Reid,
Ronnie Screwvala
Writer: Renzil D’Silva, Rakeysh Omprakash Mehra,
Kamlesh Pandey
Cinematography: Binod Pradhan
Editing: P.S. Bharathi
Music: A.R. Rahman

INDIAN CINEMA WEEK
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ជួបភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លែត

JAB

WE MET

ដួងតារានៅលើដី

TAARE ZAMEEN PAR

ដឹកនាំរ�ឿង៖ អ៊ីមទីយ៉ាស អាលី

២០០៧/ហណ
ិ ្ឌូ -បានចាប៊ី-អង់គ្លេស/ពណ៌ធម្មជាត/ិ ១៣៨នាទី
សម្ដែងដោយ៖ សាហ៊ីដ កាពួរ, ការណា
កាពួរ
ី

ដឹកនាំរ�ឿង៖ អាម�ៀ ខាន់

ផលត
ិ ករ៖ ឌល
ី ន
ី មេតា
នព
ន្ធ
៖
អ៊ី
ម
ទ
ិ
ីយ៉ាស អាលី

់ សរត់ពីក្រោម/ ពណ៌ធម្មជាតិ /
២០០៧/ ហណ
ិ ្ឌូ អក្សរអងគ្លេ
១៦៥នាទី

រូបភាព៖ ណាតារាចា ស៊ូប្រាម៉ានីញ៉ាង
ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ អាទី បាចា

សម្ដែងដោយ៖ ដាសែល សាហ្វា រ,ី អាមែរ ខាន់, តាណយ
ចិដា, សាចេត អ៊ីនហ្កីនន�ៀ, ទស
ី កា ឈូប្រា, វ ីភន
ី សាម៉ា,

បទភ្លេង៖ ព្រីតាម ចាក្រាបូទ,ី សាន់ដេស សាន់ឌីយ៉ា សាន់ចយ
ចូហ�ៀរ ី
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LIKE STARS ON EARTH

ឡាលថា
ី ឡៃមី

DIRECTOR: IMTIAZ ALI
2007/Hindi with English subtitle/COL/138min
Starring: Shahid Kapoor, Kareena Kapoor
Producer: Dhilin Mehta
Writer: Imtiaz Ali
Cinematography: Natara ja Subramanian
Editing: Aarti Ba ja j
Music: Pritam Chakraborty, Sandes Shandilya,
Sanjoy Chowdhury
Lyrics: Gulzar

រ�ឿងសង្ខេប៖
ជីវ ិតរបស់ពាណិជ្ជករ មានស្ដុកស្ដម តែក្នុងចត
ិ ្តពោរពេញ
ដោយភាពធុញថប់ម្នា ក់ បានផ្លាស់ប្ដូរអស់ បន្ទាប់ពីគាតបា
់ ន

បទភ្លេង៖ សានកា មាហាដឺវាន់, ឡយ
ី សាន
ូ មែនដុនសា, អស

SYNOPSIS:
A depressed wealthy businessman finds his
life changing after he meets a spunky and
care-free young woman.

INDIAN CINEMA WEEK

ក្មេងប្រុសអាយុ៨ឆ្នាម្នា
ំ ក់ខល
្ចិ ច្រអូសណាស់ ហ�យ
ើ
តែងតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហារហូត ប៉ុន្តែគ្រូផ្នែកសិល្បៈ
ដែលទ�ប
្ម ស្វែង
់
រក
ើ នង
ឹ ផ្លាស់មកថ្មី ព្យាយាមអត់ធត
ឫសគល់បញ្ហាពិតប្រាកដរបស់ក្មេងម្នា ក់នេះ ៕

ផលិតករ៖ អាម�ៀ ខាន់
និពន្ធ៖ អម
ូ៉ គុបតេ
ឹ ល

ជួបនង
់
ឹ នារ ីក្លាហាន ឥតខ្វល។

រ�ឿងសង្ខេប៖

SYNOPSIS:

រូបភាព៖ សាទីយាជិត ផានដឺ
ដឡំ �ង
ើ រូបភាព៖ ឌីបបា បាតែ
នូរ៉ានី

DIRECTOR: AAMIR KHAN
2007/Hindi with English subtitle/COL/165min
Starring: Darsheel Safary, Aamir Kh an,
Tana y Chheda, Sachet Engineer, Tisca
Chopra, Vipin Sh arma, Lalith a La jmi
Producer: Aamir Kh an
Wri ter: Amole Gupte
Cin ematography: Satya jit Pande
Editing: Deepa Bhatia
Music: Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa,
Ehsaan Noorani

INDIAN CINEMA WEEK

An eight-year-old boy is thought to
be lazy and trouble-maker, until the
new art teacher has the patience
and compassion to discover the
real problem behind his struggles in
school.
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មួយជីវិតមានតែម្ដង

ុស្ស

MILEGI DOBARA

Running With The Bulls

IDIO

មន

TS

3

ZINDAGI NA

ឆ្កួត

ទាំង

បី
DIRECTOR: RAJKUMAR HIRANI
2009/ Hindi with English subtitle/COL/170min

14

Starring: Aamir Khan, Madhavan, Sharman
Joshi, Kareena Kapoor, Boman Irani, Omi Vaidya,
Mona Singh
Producer: Vidhu Vinod Chopra
Writer: Ra jkumar Hirani, Abhijat Joshi, Vidhu
Vinod Chopra
Cinematography: C.K. Muraleedharan
Editing: Ra jkumar Hirani
Music: Shantanu Moitra, Atul Raninga, Sanjay
Wandrekar

ដឹកនាំរ�ឿង៖ រាជកុមា ហ៊ីរ៉ានី

២០០៩/ ហណ
ិ ្ឌូ អក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម/ ពណ៌ធម្មជាតិ/
១៧០នាទី

សម្ដែងដោយ៖ អាមម�ៀ ខាន់, ម៉ាតហាវ៉ា ន ហ្សាម៉ាន់ ជូស៊ី,
ការនណា
កាភួ, បូម៉ាន់ រ៉ា ន់នី, អូមី វែតយ៉ា, ម៉ូណា សាញ
ី

ផលិតករ៖ វ ីតហ៊ូ វ ីនុត ចូបរ៉ា
នព
ិ ន្ធ៖ រ៉ា ជេគូមា ហ៊ីរ៉ាន,ី អាប់ហ៊ីតចាត់ ជូស,៊ី វ ីតហ៊ូ វនុី ត ចូបរ៉ា
រូបភាព៖ ស៊ី ខេ ម៉ូរាល់លីតហារ៉ាន់
ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ រ៉ា ជេគូមា ហ៊ីរ៉ានី

បទភ្លេង៖ សាន់តានូ មត់ត្រា, អេទួល រ៉ា នីហ្កា , សាន់ឆាយ
វ៉ា ន់រកា
ី

រ�ឿងសង្ខេប៖
មត
្ត ម្លា ញ់ ពរី នាក់ ព្យាយាមស្វែងរកមត
្ត នម្នា ក់ទ�ៀត ដែល
ិ ស
ិ ខ្លួ

ដឹកនាំរ�ឿង៖ សូយា អាក់ទ័រ

២ ០ ១ ១ / ហណ
ិ ្ឌូ អក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម/ ពណ៌ធម្មជាតិ/
១៥៥នាទី
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សម្ដែងដោយ៖ កាតទ្រីណា កាវ, ហត
ឺ ធីក រូសាន, ណាស៊ីរូឌ៉ ីន
សាដ, ហ្វាហាន អាក់ទរ័ , កាល់គី ខួចលន
ី , អាប់ហាយ ដេអល,
អារ៉ា តណា ខាប៊ល

ផលិតករ៖ ហ្វាហាន អាក់ទរ័ , រ ីតេស ស៊ីតវ៉ា នី
និពន្ធ៖ ហ្វាហាន អាក់ទ័រ, រមា
ី កាត់ទី, សូយា អាក់ទ័រ
រូបភាព៖ ខាលូស កាតាឡាន

ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ អាណាត់ សប្បាយា

បទភ្លេង៖ សាន់កា មាហាដឺវាន់, ឡយ
ី អាន
ូ មែនឌុនសា, អសា
នូរ៉ានី

រ�ឿងសង្ខេប៖

DIRECTOR: ZOYA AKHTAR
2011/Hindi with English subtitle/COL/155 min

បែកគ្នាយូរហ�យ
ើ ។ ពួកគេបានត្រឡប់ទៅសាលាដែលពួក
គេធ្លា ប់រ�ៀន នង
ំ
ស្សាវរយ៍
ំ ម
្ត ក្តិម្នា ក់នេះដែល
ិ រឭកអនុ
ី អព
ី ត
ិ ភ
ទោះបជា
គ្រប់
គ្
នាហៅពួ
ក
គេថាឡប់
ស
ត
ក
ី
ិ ៏ដោយ។

SYNOPSIS:
Two friends are searching for their lost
companion. They revisit their college days
and recall the memories of their friend who
inspired them to think differently, even as
the rest of the world called them “idiots”

INDIAN CINEMA WEEK

Starring: Katrina Kaif, Hrithik Roshan, Naseeruddin
Shah, Farhan Akhtar, Kalki Koechlin, Abhay Deol,
Ariadna Cabrol
Producer: Farhan Akhtar, Ritesh Sidhwani
Writer: Farhan Akhtar, Reema Kagti, Zoya Akhtar
Cinematography: Carlos Catalan
Editing: Anand Subaya
Music: Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan

ំ ើ រកម្សាន្ត
មត
្ត ឡា
ំ ញ់ បនា
ិ ស
ី ក់ បានសម្រេចចត
ិ ្ត បញ្ឈប់ដណ�
វស្សមកាលស្រម�
ស្រមៃ
របស់ពក
ួ គេបន្ទាប់ពក
្ ចំណោម
ិ
ើ
ី នុង
ពួកគេមានម្នា ក់បានភ្ជាប់ពាក្យ៕

SYNOPSIS:
Three friends decide to turn their fantasy
vacation into reality after one of their
numbers becomes engaged.

Noorani

INDIAN CINEMA WEEK

ឱ!ព្រះជាម្ចាស់

OH

MY
GOD

រ�ឿងសង្ខេប៖
អ្នកចាត់ការហាងមួយកន្លែងបានយកព្រះ

ជាម្ចា ស់ ទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោស នៅពេល
ដែលហាងរបស់គាត់ ត្រូវបានបំផ្លាញដោយ
គ្រោះរញ្ជួយដី៕

SYNOPSIS:
A shopkeeper takes God to court
when his shop is destroyed by an
earthquake.
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ដឹកនាំរ�ឿង៖ អ៊ូមេស ស៊ុកឡា

២០១២/ ហណ
ិ ្ឌូ អក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម/ ពណ៌ធម្មជាតិ/

CHENNAI

រថភ្លើង

EXPRESS

រ�ឿងសង្ខេប៖

៉ មីតហ៊ន
សម្ដែងដោយ៖ ប៉ារេស រ៉ា វល,
ុ ចាក់រ៉ាបទ,ី អាក់សាយ
គូមា, អ៊ុ ំ ពូរ,ី មាយេស មែនជ្រីកា, ហ្កូវ ីត ណាមដៅ, មលី សាមា

ំ ើ រដសោ
៏
ដណ�
កសៅមួយបានប្រែក្លា យទៅជារករាយទៅវ
ញ
ិ នៅ
ី
់ ឡាញ់ ល�នា
ពេលដែលបុរសម្នា ក់បានលងស្រ
រ
ក់
អ
ឡ
ំ
ងពេល
ើ ីម្នា
ុ
ដែលគាត់យកអដ្ឋិធាតុជតា
ី ទៅបាចក្នុងទក
ឹ ...

ផលិតករ៖ ស៊ីតដាត រយកាពួ
៉
រ, ហ្គូរ ី ខាន់, ការម
ី ម៉ូរ៉ានី,
រូន៉ នី ស្ក្រេវ៉ា ឡា

៊ី បាត, ហ្វេរ៉ា ត,
នព
ុ សាចាវ៉ា ល់, រប
ូ៉ ន
ិ ន្ធ៖ ខេ. សុបាស, យុនស
សាជីត

ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ សាប់ណា អក្រាវែល, ស្តេវែន ប៊ែកណាត

SYNOPSIS:

បទភ្លេង៖ ហ៊ីមេស រសាមម
ី
ីយា

What could have been a sad journey
turns joyful for Rahul when he falls in love
with a woman en route to submerging his
grandfather’s ashes.

DIRECTOR: UMESH SHUKLA

សម្ដែងដោយ៖ ឌីពិការ ផាឌុកុន, សារុក ខាន់, សាទីយ៉ារៃ,

រូបភាព៖ ឌុតឡី

រូបភាព៖ សេតទូ ស៊្រីរ៉ា ម

ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ រ៉ា ចេស ប៉ាញហល, ទូសា ស៊ីវ៉ាន់

់ សរត់ពីក្រោម/ពណ៌ធម្មជាត/ិ
២០១៣/ ហណ
ិ ្ឌូ អក្សរអងគ្លេ
១៤១នាទី

នីគីទីន ឌា, ប្រ៊ីយ៉ា ម៉ានី, ជីម៊ី មូស, លេក្ហ តានដុង

១២៥នាទី

ផលិតករ៖ វ ីក្រាម ម៊លហ៊ូត្រា, ប៊ី ខេ ម៉ូឌី, អាស់វ ីនី យ៉ឌី
និពន្ធ៖ បាវេស មែនដាល�ៀ, យូមេស ស៊ូក្លា

ដឹកនាំរ�ឿង ៖ រូហ
៉ ៊ីត សេតធី

បទភ្លេង៖ វ ិសាល ដេតឡានី, សិការ រ៉ា វជានិ

DIRECTOR: ROHIT SHETTY
2013/ Hindi with English subtitle/COL/141 min

2012/Hindi with English subtitle/COL/125 min
Starring: Paresh Rawal, Mithun Chakraborty,
Akshay Kumar, Om Puri, Mahesh Manjrekar,
Govind Namdeo, Murli Sharma
Producer: Vikram Malhotra, B.K. Modi,
Ashvini Yardi
Writer: Bhavesh Mandalia, Umesh Shukla
Cinematography: Sethu Sriram
Editing: Ra jesh Panchal, Tushar Shivan
Music: Himesh Reshammiya

INDIAN CINEMA WEEK

Starring: Deepika Padukone, Shah Rukh
Khan, Satyara j, Nikitin Dheer, Priyamani,
Jimmy Moses, Lekh Tandon
Producer: Siddharth Roy Kapur, Gauri Khan,
Karim Morani, Ronnie Screwvala
Writer: K. Subhash, Yunus Sa jawal, Robin
Bhatt, Farhad, Sa jid
Cinematography: Dudley
Editing: Sapna Agrawal, Steven H. Bernard
Music: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani

INDIAN CINEMA WEEK
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(DABBA)

ប្រអប់អាហារ
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ពិភពរបស់ហ្គូពី និងបា
 ហ្កា

(THE WORLD OF GOOPI AND BAGHA)

GOOPI GAWAIYA BAGHA BAJAIYA

ដឹកនាំរ�ឿង៖ រ ីទេស បាត្រា

់ សរត់ពីក្រោម/១០៤នាទី
២០១៣/ ហណ
ិ ្ឌូ អក្សរអងគ្លេ

ដឹកនាំរ�ឿង៖ ស៊ីលប៉ា រ៉ា ណាត

២ ០ ១ ៣ / ហណ
ិ ្ឌូ អក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម/ ពណ៌ធម្មជាតិ/

សម្ដែងដោយ៖ អាហ្វា ន់ ខាន់, នម
ូ ម
ី រ៉ា ត គ័រ, នាវ៉ា ស៊ឌ
ី ស៊ីឌីឃ្យូ,

៧៨នាទី

លីលែតេ ឌូបៃ,នាគល់ វ៉ា ត,ប្រារ៉ា ទី អាក់រកា,
ី នីត នាហ្កា
ី យ៉ាសវ ពូ

ផលត
ិ ករ៖ អែននូរេក កាសយ៉ាប់, ឃ្យូនីត ម៉ុនហ្កា , អារុន៉
រ៉ា ងអាចារ ី
នព
ិ ន្ធ៖ រ ីទេស បាត្រា, វ៉ា សាន បាឡា

សម្ដែងដោយ៖ ម៉ានស
ី បាវ៉ា ន់, រ៉ា ជីវ រៃជ, សេលេនដ្រា ផេនឌី

រូបភាព៖ មីឆែល ស៊ីមម៉ុន

រ�ឿងសង្ខេប៖

បទភ្លេង៖ ម៉ាក រចធ័
ី រ

កំហុសរបស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ប្រអប់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដ៏ល្បី

DIRECTOR: RITESH BATRA

រវាងស្ត្រីមេផ្ទះម្នា ក់ នង
ិ បុរសចំណាស់ម្នា ក់។ ពួកគេទាំងពរី បាន
កសាងពិភពក្នុងក្តីស្រមៃ តាមរយៈការផ្ញើសំបុត្រឲ្យគ្នាទៅវ ិញ
់
ទៅមកនៅក្នុងប្រអប់អាហារពេលថ្ងៃត្រង៕

ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ ចន អេវ. លយ
ី ុន

មួយនៅទីក្ង
រុ បុបៃបា
ំ
នសាងឡ�ង
ំ ងពសេ
ើ នូវទំនាក់ទន
ិ សមួយ

2013/Hindi with English subtitle/COL/104 min
Starring: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui, Lillete Dubey, Nakul Vaid, Bharati Achrekar,
Yashvi Puneet Nagar
Producer: Anurag Kashyap, Guneet Monga, Arun
Rangachari
Writer: Ritesh Batra, Vasan Bala
Cinematography: Michael Simmonds
Editing: John F. Lyons
Music: Max Richter
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ផលិតករ៖ ភីណាឃិ ចាតធ�ើជី
និពន្ធ៖ រូហ
៉ ីត ហ្គាឡូ, សូរមីត្រា រ៉ា ណាឌី
រូបភាព៖ ម៉ាយ៉ាក់ ផាថែល

ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ អាវ ីណា វ៉ា ល់ឌី
បទភ្លេង៖ ណារ៉ា យ៉ាន់ ផាស៊ូរ៉ាម

DIRECTOR: SHILPA RANADE
2013/Hindi with English subtitle/COL/78 min/
Animated

រ�ឿងសង្ខេប៖

Starring: Manish Bhawan, Rajeev Raj, Shailendra
Pande
Producer: Shravan Kumar
Writer: Rohit Gahlowt, Soumitra Ranade
Cinematography: Mayank Patel
Editing: Avinash Walzde
Music: Narayan Parshuram

បានថាមពលពសេ
ិ សពីស្ដេចខ្មោ ច។

SYNOPSIS:
A mistaken delivery in Mumbai’s famously
efficient lunchbox delivery system connects
a young housewife to an older man as they
build a fantasy world together through notes
in the lunchbox.
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ំ ើ ររ�ឿងនៃ ហព
ដណ�
ិ បាហ្គា ដែលជាតន្ត្រីករមួយគូទទួល
្គូ ី នង

SYNOPSIS:
The story of Goopi and Bagha, a pair of
musicians gifted with magical powers by
the King of Ghosts.

INDIAN CINEMA WEEK

បងប្រុសបារ៉ាន់ជី

ឌីលវែល ឌុលហានីយ៉ា ជយ៉េងហ្គី

BAJRANGI BHAIJAAN
ដឹកនាំរ�ឿង៖ កាបែ កាន់

DIRECTOR: KABIR KHAN

់ សរត់ពីក្រោម/ ពណ៌ធម្មជាត/ិ
២០១៥/ ហណ
ិ ្ឌូ អក្សរអងគ្លេ
១៦៣នាទី
សម្ដែងដោយ៖ សាម៉ាន់ កាន់, ការនណា
កាភួ, ណាវ៉ា ស៊ូឌីន
ី
ស៊ីឌីឃ្យូ, ហាសាលី ម៉ាហ៊ូត្រា, សារ៉ា ត សាស៊ីណា, អាកាបា
ដូឡា កាស់សាល, មីហ័រ វ ីរ

ផលិតករ៖ កាបែ កាន់, សាម៉ាន់កាន់, ស៊ូនីល លូរ៉ា, រកល
៉ ីន
វែនកាតេស
និពន្ធ៖ វ ីចាយ៉ាន់ត្រា ប្រាសាត
រូបភាព៖ អាស៊ីម មីសរ៉ា

ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ រ៉ា មីស្វរ អេស ប្រាយ៉ាត

DILWALE DULHANIYA LE JAYENGE

2015/Hindi with English subtitle/COL/163min
Starring: Salman Khan, Kareena Kapoor,
Nawazuddin Siddiqui, Harshaali Malhotra,
Sharat Saxena, Alka Badola Kaushal, Meher Vij
Producer: Kabir Khan, Salman Khan, Sunil
Lulla, Rockline Venkatesh
Writer: Vijayendra Prasad
Cinematography: Aseem Mishra
Editing: : Rameshwar S. Bhagat
Music: Julius Packiam

បទភ្លេង៖ ជូលូស ផេកខេម

ដឹកនាំរ�ឿង៖ អាឌតយ
៉ា ឈប្រា
ិ

១៩៩៥/ហណ
ិ ្ឌូ -អង់គ្លេស-ប៉ែនចាប៊ី - អ�ៀឌូពណ៌ធម្មជាត/ិ
១ ៨ ១ នាទី
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សម្ដែងដោយ៖ សារុក ខាន់, កាចូល, អាំរ៉ីស ពូរ,ី ហ្វា រ ីដាចា
ឡាល់, អនុផា ំ ខ�ឿ, សាទស
ី ហ្សាហ, អាចាឡា សាចដេវ
ផលត
ិ ករ៖ យ៉ា ឈប្រា
នព
ន្ធ
៉ា ឈប្រា, ជេវ ស៊ីតឌគ
ិ ៖ អាឌតយ
ិ
ី ី

រ�ឿងសង្ខេប៖

ដំឡ�ង
ើ រូបភាព៖ កេសហេវ ណៃឌុ

័
បុរស នងស្ត្រី
វយក្មេងព
រី នាក់ដែលមានដ�ើមកំណ�ើតឥណ្ឌា
ិ
់ ស។ ពួកគេទាំង
បានក�ត
ើ នង
ិ ធំធាត់ឡ�ងន
ើ ៅចក្រភពអងគ្លេ

រូបភាព៖ ម៉ាន់មូហា
៉ ន ស៊ីញ

រ�ឿងសង្ខេប៖
បុរសចត
្ត ប្បុរសម្នា ក់ បានព្យាយាមនាំក្មេងស្រីគ
ិ ស

ជនជាតិ បាគីស្ថា ន ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណ�ើតវ ិញ
ំ សា
ដ�ើម្ជ
ួ ជុគ្
រួ ររបស់នាង៕
បី ប

បទភ្លេង៖ ចាទន
ី ផាន់ឌីត, ឡាលីត ផាន់ឌីត

ពីរនាក់ បានលួចស្រឡាញ់ គ្នា អំឡុងពេលដ�ើរកម្សាន្តនៅ
ប្រទេសស្វីស។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឪពុកខាងស្រី

DIRECTOR: ADITYA CHOPRA
1995/Hindi, Panjabi & Urdu with English subtitle/
COL/181 min

SYNOPSIS:
A man with a magnanimous
spirit tries to take a young
mute Pakistani girl back to her
homeland to reunite her with her
family.

Starring: Shah Rukh Khan, Ka jol, Amrish
Puri, Farida Jalal, Anupam Kher, Satish
Shah, Achala Sachdev
Producer: Yash Chopra
Writer: Aditya Chopra, Javed Siddiqui
Cinematography: Manmohan Singh
Editing: Keshav Naidu

ដែលពូកែខាងគោរពប្រពៃណីនោះ បាននាំនាងត្រឡប់ទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌា វញដ�ើ
ម្ប
ំ ញការសន្យាភ្ជាប់ពាក្យ។
ិ
បី ពេ

SYNOPSIS:
A young man and woman – both of Indian
descent but born and raised in Britain
– fall in love during a trip to Switzerland.
However, the girl’s traditional father takes
her back to India to fulfil a betrothal
promise.

Music: Jatin Pandit, Lalit Pandit
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9AM
22thJUNE

23th
JUNE
24th
JUNE

opening film
PIKU
by SHOOJIT SIRCAR /
2015 / Hindi & Bengali
with English subtitle /
COL / 123 min

2PM

JAB WE MET

PIKU

by IMTIAZ ALI / 2007 / Hindi with English
subtitle / COL / 148 min

by SHOOJIT SIRCAR / 2015 / Hindi &
Bengali with English subtitle / COL /
123 min

5PM

7PM

SOMETHING IS HAPPENING
(KUCH KUCH HOTA HAI)
by KARAN JOHAR / 1998 / Hindi & Urdu
with English subtitle / COL / 177 min

23
3 IDIOTS

OMG: OH MY GOD

by RAJKUMAR HIRANI / 2009 / Hindi with English
subtitle / COL / 170 min

by UMESH SHUKLA / 2012 / Hindi
with English subtitle / COL / 125 min

25th
JUNE

DILWALE DULHANIYA LE JAYENGE

CHENNAI EXPRESS

by ADITYA CHOPRA / 1995 / Hindi, Panjabi &
Urdu with English subtitle / COL / 181 min

by ROHIT SHETTY / 2013 / Hindi
with English subtitle / COL / 141 min

26th
JUNE

LIKE STARS ON EARTH
(TAARE ZAMEEN PAR)

COLOUR IT YELLOW
(RANG DE BASANTI)

by AAMIR KHAN / 2007 / Hindi with English
subtitle / COL / 165 min

by RAKEYSH OMPRAKASH MEHRA /
2006 / Hindi & Panjabi with English
subtitle / COL / 157 min

RUNNING WITH THE BULLS
(ZINDAGI NA MILEGI DOBARA)
by ZOYA AKHTAR / 2011 / Hindi with
English subtitle / COL / 155 min

THE WORLD OF GOOPI AND
BAGHA (GOOPI GAWAIYA
BAGHA BAJAIYA)
by SHILPA RANADE / 2013 / Hindi
with English subtitle / COL / 78 min
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BAJRANGI BHAIJAAN
by KABIR KHAN / 2015 / Hindi with
English subtitle / COL / 163 min

INDIAN CINEMA WEEK

THE LUNCHBOX
(DABBA)
by RITESH BATRA / 2013 /
Hindi with English subtitle
/ COL / 104 min

the cultural section of the embassy of india
MR. NAVEEN SRIVASTAVA
AMBASSADOR OF INDIA TO THE KINGDOM OF CAMBODIA

MR. N SITLHOU
FIRST SECRETARY OF INDIAN EMBASSY

MS. MASY
COMMERCIAL ASSISTANT

Screening Venue: CHAKTOMUK THEATER, Preah Sisowath Quay, 12207 Phnom PenhR
SVP: 077 811 668 / 023 992 174
info@bophana.org| www.bophana.org

