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FILMS
   ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

   ក្លឹបភាពយន្ត

   CINE SATURDAY 

   CINECLUB

ភាពយន្ត
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Community Photo 
Exhibition

Thai Border 
Cambodian 
Refugee Camps

VIDEOPHILIA

ពិព័រណ៍រូបភាពសហគមន៍

ជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មៃរនៅ
ពៃំដៃនថៃ

អ្នកចូលចិត្ត វីដៃអូ

EXHIBITION

SCREENING 

ពិព័រណ៍

ភាពយន្ដពិសៃស

20 21 It’s Our Story - 
Memory of the 
Village by Khmer

រឿងយើង-អ្នករស់រានមាន
ជីវិតពីរបបខ្មៃរកៃហម...

LECTUREបាឋកថា
26 27 Photography 

Talk Series
កម្មវិធីពិភាកៃសាអំពីរូបថត
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ភាពយន្តខ្លីៗចំនួន៦រឿងចុងកៃៃយដកសៃង់

ចៃញពីគមៃៃង One Dollar Project ៖

វាសនា (ដឹកនាំដោយរឿន លក្ខណា) 

រស់ដោយសរខ្មៃច(ដឹកនាំដោយញឹម 

ផល្លី) នំផ្អៃម(ដឹកនាំដោយលី យូអុី) 

អ្នកកាត់សៅ្មៃ (ដឹកនាំដោយឈុំ ផានិត) 

សៃបៃកជើង(ដឹកនាំដោយចៃវ ឌឿន) បីថ្ងៃទៀត 

(ដឹកនាំដោយសុខ ចាន់ដរ៉ូ)។

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

Six latest episodes of One Dollar Project: 
The Destiny by Leakhena Roeun, Home 
Cemetery by Phally Ngoeum, Sweet Cake 
by You Y Ly, The Grass Cutter by Phanith 
Chhum, The Shoes by Doeun Chev, 3 Days 
More by Chandaro Sok.

One Dollar project is a multimedia web 
documentary initiated by the Bophana 
Center. 
More information on http://onedollar.
bophana.org

Saturday,  November 5 - 5pm

ខៃសៃភាពយន្តខ្លី៦រឿង 6 short films 

ផលិតដោយមជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃា 

៤២នាទី ២០១៥ ភាសខ្មៃរ 

និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

Produced by Bophana Center, 2015, 42min, 
Khmer version with English subtitles 
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ដើមៃបី អបអរ សទរ ពៃះរាជពិធីបុណៃយ 
អំុទូក

ទូរស័ព្ទផា្ដៃច់ពៃលឹង

ភាពយន្ត ឯកសរ ចំនួន ៥ ដកសៃង់ ចៃញ ពី សមុច្ចយ័

 ខុសៗគ្នៃ នឹង តៃវូ ចាក់ បញ្ចៃងំ។ តាមរយៈបណ្ណសសរ

កមៃៗ  ទំាងនៃះ លោក អ្នក នឹង បាន ទសៃសនា 

ពៃតឹ្តកិារណ៍ អំុទូក តំាងពី ឆ្នៃ ំ១៩១០ដល់ ឆ្នៃ ំ១៩៥៤  

ហើយ ឯកសរ ចុង កៃៃយគឺ  «ដំណើរទសៃសនកិច្ច 

របស់ លោក ឧត្តមសៃនីយ៍ ហៃសាល ដឺហ្គៃល 

មក កម្ពជុា»។

0000000. លៃខទូរស័ព្ទតៃវូបណ្ដសសរ បៃសិនបើ

អ្នកតៃទៅលៃខនៃះ ហើយសំុអ្វដីៃលអ្នកចង់បាន 

អ្នកនឹងទទួលបានវាដូចក្ដីបំណង។ ប៉ុន្តៃបនា្ទៃប់ពី

នោះ អ្នកនឹងស្លៃប់ក្នងុគៃៃះថា្នៃក់ចៃដនៃយ។ ខៃសៃភាពយន្ត

នៃះជាស្នៃដៃដឹកនំារបស់លោកអី៊វុ៉ង ហៃម ផល្លៃ

កូនបៃសុរបស់លោកអី៊វុ៉ង ហៃម ដៃលជាសមិទ្ធកិរ

ភាពយន្តខ្មៃរមានកៃរ្តិ៍ឈ្មៃះលៃបីលៃបាញមួយរូប។

ដឹកនំាដោយអី៊វុ៉ង ហៃម ផល្លៃ ១១៦នាទី ២០០៥ 

ភាសខ្មៃរ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩  វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Celebrating the Water 
Festival 

Cursed Phone Number

Saturday,  November 12 - 5pm

Saturday,  November 19 - 5pm

Five newsreels from various collections 
will be shown. Through these unique 
archives, you will discover one of the most 
important events in Cambodia, such as the 
Water Festival in 1910 and that of 1954.
The evening will be followed by the screening 
of a documentary: The Official Visit of General
Charles De Gaulle to Cambodia (ECPAD, 
1966, 27min, French version).   

This program is suitable for French speakers. 

0000000. It is a cursed number. If you 
call it and make a wish, your wish will be 
granted. However, you will die soon after-
wards in a freak accident. Scary phone 
number to call, isn’t it?

A horror movie directed by Yvon Hem Phalla, 
son of one of the most distinguished
directors of Cambodian cinema Yvon Hem.

Directed by Yvon Hem Phalla, 2005, 116min, 
Khmer version
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ថ្ងៃ២៥ វិច្ឆកិា ២០០៥ លោ្ខៃនសៃបៃកធំតៃវូបានបៃកាស

ចូលជាសមៃបត្តវិបៃបធម៌មនុសៃសជាតិ មជៃឈមណ្ឌល

បុបា្ផៃាមានក្ដោីមនសៃសរីករាយបង្ហៃញកមៃងភាព

យន្តឯកសរស្ដពីីសិលៃបៈដ៏ពិសិដ្ឋនៃះ។ 

«ការតសូ៊ដើមៃបីកសងលោ្ខៃនសៃបៃកធំឡើងវិញ»

(ផលិតដោយអង្គការសិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ 

១២នាទី ២០០៩ ភាសខ្មៃរ/អង់គ្លៃស) 

«ដំណើរវិវត្តន៍សៃបៃកធំ-សៀមរាប»(ផលិតដោយ

អង្គការសិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ ១៤នាទី ២០០៩ 

ភាសខ្មៃរ/អង់គ្លៃស) «ទិវាវបៃបធម៌ជាតិ 

០៣ មីនា លើកទី៨ ឆ្នៃ២ំ០០៦ 

(ផលិតដោយនាយកដ្ឋៃនសិលៃបៈភាពយន្ត ៤៨នាទី 

២០០៦ ភាសខ្មៃរ)។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦  វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

On 25 November 2005, Sbek Thom was 
proclaimed as a UNESCO Masterpiece 
of the Oral and Intangible Heritage of 
Humanity. Bophana Center is pleased to 
present a series of documentaries 
dedicated to this sacred art form which 
is deeply integrated in the Khmer beliefs 
and traditions. “The Battle to 
Rebuild Sbek Thom” (by Cambodian 
Living Arts, 2006, 12min, Khmer with 
English subtitles), “Sbek Thom in Siem 
Reap” (by Cambodian Living Arts, 2009, 
14min, Khmer with English subtitles), 
“The 8th Anniversary of National Culture 
Day” (by Cambodian Cinema Department,
2006, 48min, Khmer version). 

Saturday, November  26 - 5pm

ភាពយន្ត ឯកសរ៣ រម្លកឹពី 
លោ្ខៃនសៃបៃកធំ

3 Documentaries 
Dedicated to Sbek Thom
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លើកទឹកចិត្តខ្ញុ ំខ្ញុអំាចធ្វើបាន

នរក៩ជាន់

ក្ដសីងៃឃឹម

ផលិតដោយ Epic Arts ៣២នាទី ២០១០ 
ភាសខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

ដឹកនំាដោយមុចា មីឡៃន ៩៦នាទី ១៩៨៩ ភាសខ្មៃរ

ផលិតដោយអង្គការជនពិការអន្តរជាតិ 
៣១នាទី ២០១១ ភាសខ្មៃរ 
និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ចរិយាជាជនពិការមា្នៃក់ ប៉ុន្តៃនាងមានឆន្ទៈជីវិត
មុតមាំ។ ក្ដីសុបិនរបស់នាងកា្លៃយជាការពិតបនា្ទៃប់ពី
នាងបានជួបអ្នករាំមានទៃពកោសលៃយពីរនាក់។

នរក៩ជាន់ គឺជារឿងស្នៃាដ៏ក្ដុកក្ដួលកើតឡើងក្នុង
សម័យប៉ុលពត។ ក្នុងពៃលដៃលខ្មៃរកៃហមគូសផ្លូវ
មរណៈពាសពៃញផ្ទៃបៃទៃស វៃជ្ជបណ្ឌិតឆៃកឈ្មៃះ
មីឡៃន ាកូ សៃាញ់ស្តៃខី្មៃរមា្នៃក់ឈ្មៃះអំ៊សុវណ្ណស។ី

ក្ដីសងៃឃឹមបង្ហៃញពីជីវិតជនពិការដោយសរគៃៃប់មីន
ចំនួន៨នាក់។ ទោះបីពួកគត់ជួបបៃទះនូវការលំបាក
យា៉ៃងាក៏ដោយ ក៏ជនរងគៃៃះទាំងនៃះបានខិតខំ
តសូ៊  ដើមៃបីជីវិតទំាងពៃលបច្ចបុៃបន្នទំាងពៃលអនាគត។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣ ធ្នូ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ធ្នូ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Engourage And I Can 

Short Stories of Hope

Produced by Epic Arts, 2010, 32min, Khmer 
version with English subtitles 

Produced by Handicap International, 2011, 
31min, Khmer version with English subtitles

Chakriya is a young and determined 
disabled woman who longs for a fulfilling 
life. Her dreams start to become reality 
when she meets two especially talented 
dancers.

Short Stories of Hope features 8 stories 
of disabled people because of landmines. 
In spite of facing difficulties, these 
victims are trying to fight against any 
obstacles for their lives now and then.

Saturday,  December  3 - 5pm

Nine Circles of Hell 
Directed by Muchna Milan, 1989, 96min, 
Khmer version

Nine Circles of Hell is a poignant love 
story set amid the hell of the Pol Pot 
regime. As the Khmer Rouge carve a path 
of death throughout the land, a Czech 
doctor, Milan Knazko, falls in love with a 
Cambodian woman, Oum Savanny.

Saturday, December    17  - 5pm
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អង្គរ ដំណើរផៃសងពៃៃងនៃបៃៃសទ
បាពួន

សំដីចុងកៃៃយ

ដឹកនាំដោយា្វៃសៃយូ ឌីយៃ ៥២នាទី ២០០៩ 
ភាសបារាំង

ដឹកនាំដោយម៉ៃ អាយុទ្ធ ៩៩នាទី ១៩៩២ 
ភាសខ្មៃរ

បៃៃសទបាពួនសម្ងំក្នុងពៃៃអស់រាប់រយឆ្នៃំ។ បាពួនគឺ
ជាបូជនីយដ្ឋៃននៅក្នុងកៃុងអង្គរដៃលតៃូវបានគៃរកឃើ
ញឡើងវិញនៅដើមសតវតៃសទី២០។ ដើមៃបីឲៃយបៃៃសទ
ភ្នំមួយនៃះបញ្ចៃញនូវសមៃស់ស្ថៃបតៃយកម្មនៃអរិយធម៌
ខ្មៃរឡើងវិញនោះ គៃតៃូវការពៃលយា៉ៃងហចាស់
មួយសតវតៃសក្នុងការជួសជុល។

កុលបរស់នៅតៃពីរនាក់ប្អូនថ្លៃបៃុសបនា្ទៃប់ពីប្ដីស្លៃប់។ 
នាងនិងប្អូនថ្លៃមានចិត្តលើគ្នៃទៅវិញទៅមក ប៉ុន្តៃអ្នក
ទាំងពីរមិនា៊ៃនបង្ហៃញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឡើយ 
ពៃៃះតៃខ្លៃចពាកៃយរិះគន់ពីសង្គម។ តើពួកគៃតៃូវធ្វើ
យា៉ៃងាដើមៃបីក្ដីសៃាញ់មួយនៃះ?

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ធ្នូ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ធ្នូ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Angkor, the Adventure 
of Baphuon

Last Word 

Directed by Fassio Dider, 2009, 52min, 
French version

Directed by Mao Ayuth, 1992, 99min, Khmer 
version

Hidden in a rainforest for hundreds of 
years, the Baphuon is one of the first 
monuments of the famous city of Angkor 
to be excavated in the early 20th century. 
It took a century for the restoration of 
this mountain temple. 

Kolap lives with her brother-in-law after 
her husband was killed by one of his 
business rivals. Soon afterwards, Kolap 
and her in-law fall in love with each 
other but they cannot confess their 
feelings because of the tradition. So 
what can they do?

Saturday, December    24  - 5pm

Saturday, December    31  - 5pm
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផា្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

មិនថាជាកូនទាាន មៃទាានឬក៏ជនសុីវិល
ដៃលរួចជីវិតពីជំរំរបស់វៀតមិញ បានចៃញមកផ្ដល់

សក្ខណីកម្មជាលើកទី១បនា្ទៃប់ពីពួកគៃតៃូវបានដោះ
លៃង។ ដោយតៃូវគៃចាប់ខ្លួនអំឡុងសង្គៃៃម
ឥណ្ឌូចិន អ្នកទោសទាំងនៃះបានកា្លៃយជាគៃឿង
ឃោសនារបស់កៃមុស្នងការនយោបាយហូជីមិញ។
ខៃសៃភាពយន្តនៃះគឺរៀបរាប់រឿងពិតរបស់អ្នក
ទោសទាំងនៃាះ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ វិចិ្ឆកា ម៉ៃង ២រសៀល

បង្ហៃញដោយបណ្ណសសររកៃស 

បៃឈមមុខនឹងការស្លៃប់
ដឹកនាំដោយមា៉ៃកសឺា ហ្វៃរា៉ៃរុ ៨៦នាទី ២០០៩ 

ភាសបារាំង

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  12 - 2pm

Rank and file soldiers, colonel or civilians… 
they decided to give their testimonies for the 
first time since their liberation. They are the 
surviving prisoners from Viet-Minh camps. 
Having been arrested or kidnapped during 
the battles of the Indochina War, the prisoners
become propaganda material, and the 
formula of Hô Chi Minh’s political 
commissioners who “re-educated” them was 
“serve or die!”. The film tells all about them.

Presented by our archivist 

Facing Death
Directed by Marcela Feraru, 2009, 86min, 
French version 
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មីងសុខចាន់អាយុ១៦ឆ្នៃ ំនៅពៃលដៃលខ្មៃរកៃហម
បង្ខណំគត់ឲៃយរៀបការជាមួយទាានខ្មៃរកៃហម
មា្នៃក់។ កៃៃយពីរកៃសាភាពស្ងៀមស្ងៃត់អស់៣០ឆ្នៃំ
មក អ្នកមីងក៏សមៃៃចចិត្តដក់ពាកៃយប្ដឹងទៅ
តុលការខ្មៃរកៃហម។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ វិច្ឆិកា ម៉ៃង ២រសៀល
បង្ហៃញដោយចាន់ លីដ សមិទ្ធកិរភាពយន្ត 

អាពាហ៍ពិពាហ៍កៃហម  
ដឹកនំាដោយចាន់ លីដ និងហ្គយូ៉ីម សួន
៥៨នាទី ២០១២ ភាសខ្មៃរ / អង់គ្លៃស

           Saturday, November 26 - 2pm

Sochan was 16 when the Khmer Rouge 
forced her to marry one of their soldiers. 
After 30 years of silence, she decided to 
file a complaint to the Khmer Rouge 
tribunal. Red Wedding follows the journey 
of a survivor who pits her humanity 
against an ideology and a system designed 
to annihilate people like her.

Presented by Lida Chan, filmmaker 

Red Wedding 
Directed by Lida Chan and Guillaum Suon, 
2012, 58min, Khmer version with English 
subtitles

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣ ខៃធ្ន ូម៉ៃង ២រសៀល

រឿងបៃទៃសបារាំង មាតុភូមិរបស់យើង គឺជា
ខៃសៃភាពយន្តមួយដៃលឆ្លះុបញ្ចៃងំអំពីការជួបគ្នៃរវាង
វបៃបធម៌ពីរ អារម្មណ៍ពីរ និងការសៃមើសៃមៃពីរ។
លោកកោះ រដ្ឋៃនី គឺជាជំនួយការផ្នៃកដំឡើង
ភាពយន្តសមៃៃប់ខៃសៃភាពយន្តថ្មីមួយនៃះរបស់លោក
បា៉ៃន់ រិទ្ធី។ លោករតនីរីករាយនឹង ចៃករំលៃក
បទពិោធន៍របស់លោកនៅក្នងុការដំឡើងរូបភាព
ភាពយន្ត និងការផលិតខៃសៃភាពយន្ត សមៃៃប់យុវជន
កម្ពុជាដៃលចាប់អារម្មណ៍នឹងការផលិតភាពយន្ត ។ 

បង្ហៃញដោយ កោះ រដ្ឋៃនី អ្នកដំឡើងភាពយន្ត 

បៃទៃសបារាំង មាតុភូមិរបស់យើង 
ដឹកនាំដោយលោកបា៉ៃន់ រិទ្ធី 
៧៥ នាទី ២០១៥ ភាសអង់គ្លៃស

         Saturday,  December  3 - 2pm

France Is Our Mother Country is a story of 
an encounter between two cultures, two 
sensibilities, and two imaginations. 
Rathany Koh works as assistant editor for 
this latest documentary by Director Rithy 
Panh. After working for many projects with 
Rithy, Rathany wishes to share his experience
 in film editing and production with those 
who are interested in filmmaking.

Presented by : Rathany KOH, Video Editor 

France Is Our Mother 
Country
Directed by Rithy Panh, 2015, 75min, 
English version 



18 19

         Saturday,  December  17 - 2pmថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខៃធ្ន ូម៉ៃង ២រសៀល

ឃុន សៃ៊ុន គឺជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបដ៏មានទៃព
កោសលៃយខ្ពស់ក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធលៃបីៗជាងគៃ
នៅទសវតៃសរ៍ឆ្នៃំ១៩៧០។ នៅឆ្នៃំ១៩៧៣ លោក
បានរត់ចូលពៃៃមា៉ៃគី ហើយតៃូវប៉ុល ពត សមា្លៃប់
នៅឆ្នៃំ១៩៧៨។ នៅក្នុងខៃសៃភាពយន្តមួយនៃះ 
ទសៃសនិកជននឹងបានឮសម្លៃងរបស់អ្នកនិពន្ធ 
ដៃលរៀបរាប់ពីរឿងផា្ទៃល់ខ្លួន និងពីបញ្ហៃសង្គម។ 
បើសំឡៃងនៃះនិយាយបៃៃប់យើងពីដំណើរជីវិត
របស់បញ្ញវ័ន្តមួយរូបនៅសម័យនោះ សំឡៃង
ដដៃលនៃះក៏នៅតៃមានន័យរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ
នៃះដៃរ។ ដូច្នៃះខៃសៃភាពយន្តឯកសរមួយនៃះក៏
បានលើកឡើងផងដៃរពីសង្គមបច្ចុបៃបន្ន តាមរយៈ
កូនសៃីរបស់អ្នកនិពន្ធផា្ទៃល់ គឺឃុន ឃៃម ដៃល
ពៃយាយាមស្វៃងយល់ពីអតីតកាលរបស់ឪពុកខ្លួន៕

បង្ហៃញដៃាយ អៃរិក ា្គៃល់មា៉ៃ សមិទ្ធិករភាពយន្ត

ចៃតិយសមៃៃប់ឃុន សៃ៊ុន
ដឹកនាំដោយអៃរិក ា្គៃល់មា៉ៃ ៦៨នាទី ២០១៥ 
ភាសខ្មៃរ និងមានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Khun Srun was a Cambodian writer who 
joined the revolutionary guerillas in 1973 
only to be executed by the Khmer Rouge 
regime in December 1978.
This film aims to bring attention to his 
literary voice, both autobiographical and 
critical, sincere and satirical. While it raises 
questions about the journey of an intellectual
who chose the revolutionary camp, the voice 
not only resonates in the past but also in 
the present, which it is able to question 
directly.
It is therefore not only a question of 
reflecting the past life and work of this 
writer. It is the present that the film 
targets, as embodied by the daughter of 
the writer, Khun Khem who looks into her 
father’s history. She’s the only surviving 
family member and now lives in a precarious
conditoin in Pailin, a former Khmer Rouge 
stronghold.

Presented by Eric Galmard, film director 

A Tomb for Khun Srun 
Directed by Eric Galmard, 2015, 68min, 
Khmer version with English subtitles



20 21

ពិព័រណ៍

មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ជៃា រៀបចំពិព័រណ៍មួយកៃៃម

ចំណងជើងថា «រឿងយើង-អ្នករស់រានមានជីវិត

ពីរបបខ្មៃរកៃហម រម្លកឹការចងចំាពីភូមិពួកគៃរស់នៅ» 

ដើមៃបីបង្ហៃញការថៃរកៃយាការចងចាំោតទសៃសន៍។

ពិព័រណ៍នៃះមាន វីដៃអូ ដៃលជាសក្ខណីភាពរបស់អ្នក

រស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មៃរកៃហម ដូចជា ចុងភៅ 

មៃកងកៃុមកុមារ គៃូបងៃៀន មៃកងចល័ត។ល។ 

ភូមិដីឥដ្ឋ បង្កើតឡើងដោយសិលៃបករដៃលតៃូវបាន

គៃស្គៃល់តាមរយៈស្នៃដៃរបស់លៃាកក្នុងភាពយន្ត

«កង្វះរូបភាព» បង្ហៃញអំពីជីវិតបៃចាំថ្ងៃរបស់អ្នក

ភូមិ រស់នៅកៃៃមរបបខ្មៃរកៃហម។

រឿងយើង-អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មៃរកៃហម
រម្លឹកការចងចាំពីភូមិពួកគៃរស់នៅ

ចាប់ពីពៃលនៃះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៤ វិច្ឆិកា

Bophana Center, with the support of UNESCO, 
presents an exhibition entitled “It’s Our 
Story - Memory of the Village by Khmer 
Rouge Survivors” in order to highlight the 
importance of audiovisual memory preservation. 
The exhibition will consist in a video installation 
of testimonies of Khmer Rouge survivors who 
worked in diverse fields, such as cook, head of 
child unit, teacher, head of mobile unit, etc. 
A clay village made by the artist of the film The 
Missing Picture  will also showcase the daily life 
of the village people under the Khmer Rouge.

EXHIBITION
It’s Our Story - Memory of the Village 
by Khmer Rouge Survivors

Ongoing until November 4

កៃៃមការសហការណ៍ជាមួយអង្គការយូនីស្កូ ដើមៃបី

អបអរសទរទិវាបៃតិកភណ្ឌោតទសៃសន៍ពិភពលោក

ឆ្នៃំ២០១៦ កៃៃមបៃធានបទ «វាជារឿងរបស់

អ្នក_កុំបំភ្លៃចវា»

Under the framework of UNESCO’s World 
Day for Audiovisual Heritage 2016 
“It’s your story – don’t lose it”
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«សហគមន៍ - អភិវឌៃឍន៍ - សៃរីភាព» 

គឺជា បៃធានបទថ្មី នៃពៃឹត្តិការណ៍ ពិព័រណ៍រូបថត

សហគមន៍ ដៃលនឹ ងរៀបចំឡើងដោយ អង្គការ

អភិវឌៃឍន៍សហគមន៍ (ហៅកាត់ថា ប៊ីសុីវី) 

ក្នងុគោលបំណង ចូលរួមលើកកម្ពស់ សិទ្ធសិៃរីភាព 

សហគមន៍មូលដ្ឋៃន ក្នុងការ បញ្ចៃញមតិ ដៃលនឹង

បៃពៃឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ ២៩ ខៃវិច្ឆិកា 

ឆ្នៃំ២០១៦ នៃះតទៅ។ រូបថតចំនួន៣០ 

មកពីខៃត្តចំនួន៩ ដូចជា៖ ភ្នំពៃញ ពៃះវិារ

កំពង់ធំ កៃចៃះ រតនគីរី កំពង់ឆ្នៃំង កំពង់ស្ពឺ 

ពោធិសត់ និងបាត់ដំបង។  

រូបថតទំាងនៃះថតដោយ សហគមន៍មូលដ្ឋៃន ផា្ទៃល់ 

ដោយបៃើឧបករណ៍ថតរូបសមញ្ញ ប៉ុន្តៃ បង្កប់

ទៅដោយអត្ថន័យ យា៉ៃងជៃៃលជៃៃឆ្លុះបញ្ចៃំង

ពីតថភាពជាក់ស្តៃងនូវជីវភាពបៃចាំថ្ងៃ និងសង្គម

របស់ពួកគៃ។

ពិព័រណ៍រូបភាពសហគមន៍

ថ្ងៃទី៨ ដល់ ២៩ ខៃវិច្ឆិកា

“Community, Development, Freedom” is the 
new theme of the Community Photo  
Exhibition organized by Building Community 
Voices organization (BCV). The exhibition aims 
to promote Freedom of Expression rights of 
local communities. There will be 30 photos from 
9 provinces in Cambodia: Phnom Penh, Preah 
Vihear, Kg. Thom, Kratie, Ratanakiri, 
Kg. Chhnang, Kg. Speu, Pusat, and Battambang. 
The photos are taken by local communities 
themselves, and although most of them are 
taken with a simple digital camera or 
smartphone, they contain important information
which will allow the audience to learn about
their daily lives and society.

Community Photo Exhibition

November 8 to 29

សម្ពៃធពិព័រណ៍ នៅថ្ងៃទី៨ ខៃវិច្ឆិកា 
វៃលម៉ៃង ៩     ពៃឹក

Opening Reception: November  8
at 9am
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"ពីដំបូងឡើយ ខ្ញុំទៅបៃទៃសថៃដើមៃបីការសិកៃសា

ផ្នៃកសរព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំទៅថៃគឺគៃៃន់តៃចង់

ធ្វើការសិកៃសាសុីជមៃៃពីស្ថៃនភាពនៅក្នុងជំរំជន

ភៀសខ្លួនខ្មៃរនៅតាមបណោ្ដៃយពៃំដៃនខ្មៃរ-ថៃ

តៃប៉ុណោ្ណៃះ។ ប៉ុន្តៃសមៃៃចសមៃួលទៅខ្លួនខ្ញុំបៃរ

ជាធា្លៃក់ក្នុងស្ថៃនភាពមួយស្មៃនមិនដល់។"

                                 ស្ទៃា្វៃន អៃលីស៍

ស្ទៃា្វៃន អៃលីស៍ គឺជាអ្នកថតរូបឯករាជៃយសមៃៃប់

សរព័ត៌មាន កើតនៅឆ្នៃំ១៩៦៥ នៅទីកៃុង

វ៉ាៃសីុនតោន ហើយទទួលមរណភាពនៅឆ្នៃ១ំ៩៩៦។ 

លោកធ្វើការនៅអាសីុអាគ្នៃយ៍ រុសៃសី និងអីុសៃៃអៃល។

លោកធា្លៃប់ធ្វើជាអ្នកកៃគុណភាពរូបថតសមៃៃប់

ទីភា្នៃក់ងរសរព័ត៌មានបារាំងនៅហុងកុង ហើយ

នៅឆ្នៃ១ំ៩៩១ លោកបានមកបើកការិយាល័យឲៃយ

ទីភា្នៃក់ងរនៃះនៅទីកៃុងភ្នំពៃញ។

មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃាបានទទួលរូបថតដៃល

លោកបានថតទាក់ទងនឹងបៃទៃសកម្ពុជាពីកៃុម

គៃួសររបស់លោក។ ពិព័រណ៍នៃះគឺរៀបចំឡើង

ដោយមជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃាដើមៃបីរម្លឹកដល់ការងរ

លោកសមៃៃប់ការចងចាំ។

ជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មៃរនៅពៃំដៃនថៃ
ពីថ្ងៃ ទី២ ដល់ថ្ងៃ ទី២៩ ខៃធ្នូ 

I originally went to Thailand to  perform an 
in-depth journalistic study of conditions in the 
Cambodian refugee camps along that 
Thai/Cambodian border, in other words I threw 
myself across the globe into a situation I could 
in no way be prepared for.  
                                                                         Stefan Ellis

Stefan A. Ellis is a freelance photojournalist who 
was born in 1965 in Washington and passed 
away in 1996.
He worked as a photojournalist in Southeast 
Asia, Russia and Israel. He was a photo editor in 
the Hong Kong bureau of Agence France Press, 
and in 1991, he established the Phnom Penh 
photography bureau for the agency.
Bophana Center received the whole Cambodian 
collection of his works from his family. The 
present exhibition is organized by Bophana 
Center to commemorate his extraordinary work 
of memory for Thai border Cambodian refugee 
camps.

Thai Border Cambodian Refugee 
Camps

  From December 2 to December 29រូបថតដោយស្ទៃា្វៃន អៃលីស៍
Photographies by Stefan Ellis
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កម្មវិធីពិភាកៃសាអំពីរូបថត
បាឋកថា

ថ្ងៃសុកៃ ទី៤ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នៃំ ម៉ៃង៦ល្ងៃច

នៃះជាកម្មវិធីពិភាកៃសាទី១ ដៃលផ្តៃតសំខន់ទៅ

លើរូបថត។ លោក គឹម ាក់ ជាអ្នកថតរូបអាជីព 

មានសៃុកកំណើតនៅខៃត្តបាត់ដំបង។ គត់ផ្តៃត

សំខន់ទៅលើរឿងរា៉ៃវរបស់ជនរងគៃៃះ ពិធីបុណៃយ

សពរបស់សម្តៃចសីហនុ និងឯកសរស្ថៃបតៃយកម្ម។ 

ស្នៃដៃរបស់គត់ តៃូវបានគៃដក់បង្ហៃញនៅទីកៃុង 

វីកតូរីយ៉ាៃ, ប៉ាៃរីស, លីល, ន័រទីងាម, បៃៃទីស្លៃវ៉ាៃ,

សំងា្គៃពួរ, បាងកក, យាំងហ្គូន, ភ្នំពៃញ និង

ខៃត្តសៀមរាប។ ស្នៃដៃថតរូបរបស់គត់ផៃសៃងទៀត 

ក៏តៃូវបានគៃតាំងពិព័រណ៍នៅអូស្តៃៃលី, បារំាង, 

អង់គ្លៃស, ហូឡង់, ស្លវ៉ូាៃគី, អាមៃរិក, កាាដ, 

ហុងកុង,សំងា្គៃពួរ, ថៃ, ភូមា និងកម្ពជុាផងដៃរ។

នៅក្នុងឆ្នៃំ ២០១១ គត់ទទួលបានពានរង្វៃន់ 

Residency Program ពីសរមន្ទរី Quai Branly

នៅទីកៃុងបា៉ៃរីស និង ពានរង្វៃន់លៃខ២ នៅក្នុង

កម្មវិធី Steam Photo Asia នៅទីកៃុងបាងកក។ 

នៅក្នុងឆ្នៃំ ២០១២ គត់តៃូវបានគៃចាត់តាំងជា

សិលៃបៈករល្អបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធី Best Of 

Phnom Penh របស់ទសៃសនាវដ្ដី The Advisor 

ដៃលជាទសៃសនាវដ្ដីកម្ពុជាផ្នៃកសិលៃបៈកមៃសាន្ត។

Photography Talk Series

The first edition of a series of discussions 
on the theme of photography, organized 
by Lim Sokchanlina in partnership with 
Bophana Center.
Born in Battambang city, Kim Hak is a 
full-time photographer working on 
storytelling and artistic aesthetics. 
He focuses on different themes: KR 
survivors’ stories, the funeral of King 
Sihanouk, architecture, etc.
His work was featured at many art festivals: 
in Victoria, Paris, Lille, Nottingham, 
Bratislava, Singapore, Bankok, Yangon, 
Phnom Penh and Siem Reap. As for 
photographs, his exhibitions were organized 
in Australia, France, Great Britain, 
Netherlands, Slovakia, United States, 
Canada, Hong Kong, Singapore, Thailand, 
Burma and Cambodia.
In 2011, Hak won the Photography 
Residencies Program prize of Musée du 
Quai Branly in Paris and also the second 
prize of Stream Photo Asia in Bangkok. In 
2012, he was designated as the Best Artist 
of Phnom Penh in the local review The Advisor.

LECTURE 

Friday November 4 at 6pm 
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ភាពយន្តពិសៃស

ដឹកនំាដោយ ហៃសង់ ដនីញ៉ៃល  មូ៉ឡឺរូ៉ ១០៣នាទី 

២០១៥ ភាសអៃសៃប៉ាៃញ និង មាន អកៃសរ អង់គ្លៃស រត់ 

ពីកៃៃម

ហៃសង់  ដនីញ៉ៃល  មូ៉ឡឺរូ៉ តាម ថត  យុវជន មួយកៃមុនៅ 

ជាយកៃងុ លីម៉ាៃ បៃទៃសពៃរូ បង្កើត បាន ជា រូបភាពបៃប  

សៃពិចសៃពិល មួយ ដោយបង្កៃត់ ចូល គ្នៃ  នូវ ភាស 

របស់ ភាពយន្ត និង ោត ទសៃសន៍  ។

ខៃសៃភាពយន្ត  នៃះ តៃវូ បាន ថត សឹងតៃ អត់  ចំាយ ថវិកា 

ោះ  តៃ បាន  កា្លៃយ ជា ខៃសៃភាពយន្តពៃរូ ដំបូង គៃ ដៃល 

ឈ្នះ ពានរង្វៃន់ Tiger Award នៅ Rotterdam 

ហើយ ក៏ បាន ចូល ក្នងុ មហសៃព ភាពយន្ត អន្តរជាតិ 

នានា ជាបន្តបនា្ទៃប់។

សមិទ្ធកិរភាពយន្ត នឹង មានវត្តមានដើមៃបី ឆ្លើយ សំណួរ  

ជាភាស អង់គ្លៃស។

អ្នកចូលចិត្ត វីដៃអូ

ថ្ងៃទី២៤ ខៃវិច្ឆិកា មៃ៉ាង ៦:៣០

Directed by Juan Daniel F.Molero, 2015, 103min, 
Original Spanish version with English subtitles

Juan Daniel F. Molero follows a group of young-
sters in the suburbs of Lima and traces in the 
process a hallucinogenic journey in which the 
hybridization of the cinematic language and 
the audiovisual one gives rise to a formless and 
throbbing aesthetics that always stays loyal to 
the drive of the net. ANDREA MORÀN / FILMADRID

The film was shot with almost no budget and 
ended up being the first Peruvian film to win 
a Tiger Award at Rotterdam. Since then it has 
traveled a lot through many international 
festivals.

The film director will be present for the Q&A 
session in English.

SPECIAL SCREENINGS 
VIDEOPHILIA (AND OTHER VIRAL 

SYNDROMES)
November 24 at 6:30pm
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រឿងយើង-អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មៃរកៃហមរម្លឹកការចងចាំពីភូមិពួកគៃរស់នៅ

អ្នកចូលចិត្ត វីដៃអូ

ពិព័រណ៍រូបភាពសហគមន៍

ជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មៃរនៅពៃំដៃនថៃ

រហូតដល់ថ្ងៃទី ៤ វិច្ឆកិា

ថ្ងៃទី២៤ ខៃវិច្ឆិកា 
មៃ៉ាង ៦:៣០ល្ងៃច

ថ្ងៃទី៨ ដល់ ២៩ ខៃវិច្ឆកិា

ថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃ ទី២៩ ខៃធ្នូ 

ពិព័រណ៍

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ត

បៃឈមមុខនឹងការស្លៃប់
អាពាហ៍ពិពាហ៍កៃហម
បៃទៃសបារាំង មាតុភូមិរបស់យើង 
ចៃតិយសមៃៃប់ឃុន សៃ៊ុន

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី១២ ខៃវិច្ឆិកា               ម៉ៃង ២ រសៀល
ថ្ងៃទី២៦ ខៃវិច្ឆិកា                ម៉ៃង  ២ រសៀល
ថ្ងៃទី ី៣ ខៃធ្នូ                    ម៉ៃង  ២ រសៀល
ថ្ងៃទី ី១៧ ខៃធ្នូ                           ម៉ៃង  ២ រសៀល   

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៥ ខៃវិច្ឆិកា

ថ្ងៃ ទី១២ ខៃវិច្ឆិកា  

ថ្ងៃ ទី១៩ ខៃវិច្ឆិកា 

ថ្ងៃ ទី២៦ ខៃវិច្ឆិកា  

ថ្ងៃ្ងទី៣ ខៃធ្នូ

ថ្ងៃ្ងទី១៧ ខៃធ្នូ

ថ្ងៃ្ងទី២៤ ខៃធ្នូ

ថ្ងៃ្ងទី៣១ ខៃធ្នូ   

ខៃសៃភាពយន្តខ្លី៦រឿង

ដើមៃបី អបអរ សទរ ពៃះរាជពិធីបុណៃយ អុំទូក

ទូរស័ព្ទផា្ដៃច់ពៃលឹង 

ភាពយន្ត ឯកសរ៣ រម្លឹកពី លោ្ខៃនសៃបៃកធំ

លើកទឹកចិត្តខ្ញុំ ខ្ញុំអាចធ្វើបាន / ក្ដីសងៃឃឹម   

នរក៩ជាន់  

អង្គរ ដំណើរផៃសងពៃៃងនៃបៃៃសទបាពួន  

សំដីចុងកៃៃយ

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

៩, ១៣, ១៤, ១៥ វិច្ឆិកា, ១០ ធ្នូ

កម្មវិធីពិភាកៃសាអំពីរូបថតទី៤ ខៃវិច្ឆិកា ម៉ៃង៦ល្ងៃច

បាឋកថា

It’s Our Story-Memory of the Village by Khmer Rouge...

VIDEOPHILIA 

Community Photo Exhibition

Thai Border Cambodian Refugee Camps

Until November 4  

November 24 at 
6:30pm

November 8 to 29

December 2 to 29

EXHIBITION

SPECIAL SCREENING 

Facing Death
Red Wedding  
France Is Our Mother Country
A Tomb for Khun Srun 

CINECLUB 
November 12
November 26
December 3
December  17

2pm
2pm 
2pm 
2pm

CINE SATURDAY 
November 5   
November 12 
November 19
November 26
December 3  
December 17
December 24
December 31

6 short films 
Celebrating the Water Festival
Cursed Phone Number
3 Documentaries Dedicated to Sbek Thom
Engourage And I Can /Short Stories of Hope
Nine Circles of Hell
Angkor, the Adventure of Baphuon
Last Word

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

Closing Dates 
November 9, 13, 14, 15 December 10 

Photography Talk SeriesNovember 4 at 6pm

LECTURE
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