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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ កញ្ញៃ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

កៃៃយសងៃ្គាមជាចៃើនទសវតៃសរ៍ អង្គរនៅតៃជា

ទីសកា្កៃរៈរបស់ខ្មៃរ។ ឯកសរនៃះតៃូវបនថត

នៅតំបន់អង្គរ ដោយបង្ហៃញពីការជួបបៃសព្វ

គ្នៃរវាងកម្ពុជាអតីតកាល និងកម្ពុជាបច្ចុបៃបន្ន។ 

ជាមួយនឹងអ្នកបុរាណវត្ថុវិទៃយា អ្នកសៃៃវជៃៃវ និង

កសិករនៅខៃត្តសៀមរាប ភាពយន្តនៃះនឹងនាំ

យើងទៅកាន់បៃវត្តិនៃអរិយធម៌ខ្មៃរ។

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

សៃមលអង្គរ
ដឹកនាំដោយ ពៃយៃរអូស្កៃរ ឡឺវី និង បរបរ 

ស្ពីតហៃសឺរ ឆ្នៃំ១៩៩៧ រយៈពៃល ៥៥ នាទី 

ភាសបរាំង

After decades of war, Angkor remains a 
sacred place for Cambodians. Shot on the 
site of Angkor, this film offers us a 
meeting between Cambodia past and 
present. With archeology specialists, 
researchers and even farmers in 
Siem Reap, the film will take us into the 
history of Khmer civilization.

Saturday, September 1 - 5pm

Shadow of Angkor
Directed by Pierre-Oscar Levy and Barbara 
Spitzer, 1997, 55 min, French version
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ កញ្ញៃ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

បូរមី បនជួបបៃទះនូវវិបត្តិផ្លូវចិត្តយ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរ

ដោយសរឪពុកម្ដៃយរបស់នាងមិននិយយរក

គ្នៃសោះ រហូតដល់ទៅជាង១០ ឆ្នៃំ។ ប៉ុន្តៃកៃៃយ

ពីនាងបនជួបនឹងបុរសម្នៃក់ ដៃលជាអ្នកផលិត

កម្មវិធីទូរទសៃសន៍ នាងក៏បនរកនឹកឃើញដំណោះ

សៃៃយមួយ ដើមៃបីផៃសះផៃសារបួសផ្លូវចិត្តឪពុកម្ដៃយ

របស់នាង.....

ផលិតដោយ អង្គការសៃវាផៃសព្វផៃសាយអប់រំសុខភាព

កម្ពជុា (CHEMS) ឆ្នៃ ំ២០១០ រយៈពៃល 

៦៨ នាទី ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

រូបពីរចិត្តមួយ

Saturday,  September  8 - 5pm

Bormey had encountered a depression, 
because her parents had not been 
talking to each other for more than 10 
years. But after meeting up with a guy 
who is a TV programmer, she finally 
found a solution to reconcile her 
parents’ mental trauma…..

Two Bodies One Soul
Produced by Cambodia Health Education 
Media Service (CHEMS), 2010, 68 min, 
Khmer version with English subtitles

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ កញ្ញៃ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភាពយន្តនៃះ បង្ហៃញអំពីជីវិតនៅតាមដងទន្លៃ
មៃគង្គ និងព័ត៌មនមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងធនធាន
ជលផល។ នៃះក៏ជាយុទ្ធនាការបង្កើនការយល់
ដឹងលើបញ្ហៃទន្លៃមៃគង្គ និងគូសបញ្ជៃក់ពីភាព
ចាំបច់ នៃកិច្ចសហបៃតិបត្តិការដ៏រឹងមំមួយក្នុង
ថ្នៃក់តំបន់ ដើមៃបីគៃប់គៃងធនធានធម្មជាតិសមៃៃប់
បៃជាជនបៃមណ ៦០ លននាក់ ដៃលរស់
នៅក្នុងតំបន់អាងទន្លៃនៃះ។

ដឹកនំាដោយ ភីធ័រ ដៃហៃស៊ែន និង បូ៉ឆូ អាល់វ៉ាៃរៃស

ឆ្នៃំ ២០០០ រយៈពៃល ៤៧ នាទី ភាសអង់គ្លៃស

មៃគង្គ : ទន្លៃមៃ
Mekong the Mother exhibits vividly the 
lives on the Mekong River and highlights 
the state of play of fisheries stock. It’s 
also a campaign to increase awareness 
on Mekong issues and to stress the need 
for strong regional cooperation in order 
to manage the natural resources for 
a total population of 60 million living 
there.

Saturday,  September  15 - 5pm

Mekong The Mother
Directed by Peter Degen and Pocho Alvarez, 
2000, 47 min, English version



8 9

ម្លប់ដើមជៃៃ

សតៃៃស្លកឹរឹត

លោក ម៉ៃ គិន រំឭកអនុសៃសាវរីយ៍ដ៏រស់វីក 

នៃបណ្ណៃល័យជាតិកៃុងភ្នំពៃញ មុន អំឡុង និង

កៃៃយរបបខៃ្មរកៃហម។ គត់ពៃួយបរម្ភអំពី

អនាគតរបស់សៀវភៅនៅបៃទៃសកម្ពុជា ពៃមាំង

បរម្ភដល់ការចូលអានរបស់អ្នកជំនាន់កៃៃយ 

ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកចាស់របស់បណ្ណៃល័យ។

សតៃៃស្លឹករឹត មនបៃភពមកពីបៃទៃសឥណ្ឌៃ 

ដោយផលិតចៃញពីស្លឹកដើមទៃៃំង។ សតៃៃនៃះ 

គឺជាគម្ពីរដើម ដៃលចាស់ៗបុរាណបនចារទុក 

និងអាចរកៃសាទុកបនយូរឆ្នៃំ។ សតៃៃស្លឹករឹត 

ក៏បនចូលរួមចំណៃកថៃរកៃសាការចងចាំរបស ់

បៃទៃសផងដៃរ។

ដឹកនំាដោយ ពៃ ំសុភី ឆ្នៃ ំ១៩៩៥ រយៈពៃល ២០នាទី

ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរបរាំងរត់ពីកៃៃម

ដឹកនាំដោយ សុខ សុផល ឆ្នៃំ ២០០១ 

រយៈពៃល ១៧ នាទី ភាសខ្មៃរ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២  កញ្ញៃ  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Mr. Mao Kin calls up his souvenirs of the 
National Library of Phnom Penh, before, 
during and after the Khmer Rouge. As a former 
member of the staffs of the Library, he is 
worried about the future of Cambodia and the 
perpetuation of the habits of reading among 
the new generations.

Latania-leave manuscripts made of Latania’s 
leaves originally are from India. These 
manuscripts are the original documents which 
our ancestors wrote down. They can last for a 
long time, and belong to the country’s memory.

Saturday,  September  22 - 5pm

Shadow of Banyan

The manuscripts on the 
leaves of Latania tree

Directed by Prom Sophy, 1995, 20 min, 
Khmer version with French subtitles

Directed by Sok Sophal, 2001, 17 min, 
Khmer version
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កម្លៃះបីនាក់ វីរៈ វិបុល និង ភក្ដី បនតស៊ូរក
ការងរធ្វើនៅឯទីកៃុង និងបៃជៃងគ្នៃ ដើមៃបី
ដណ្ដើមយកបៃះដូងនារីតៃម្នៃក់។ ចៃដនៃយ ពួក
គៃាំងបី បៃរជាបនជួបគ្នៃម្ដងទៀត នៅឯបរ
មួយកន្លៃង ឈ្មៃះ «វិមនសុបិន»។ នៅទីនោះ 
ពួកគៃនឹងតៃូវបៃឈមមុខជាមួយមៃរៀនជីវិត
ថ្មីៗជាចៃើន ដៃលពួកគៃមិនធា្លៃប់ជួបបៃទះ។ 
តើនឹងមនរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើង ហើយនរណ
ជាអ្នកឈ្នះ?

 វិមនសុបិន
ផលិតដោយ អង្គការ BBC World Service  Trust

រយៈពៃល ៩០ នាទី ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរអង់គ្លៃស
រត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ កញ្ញៃ   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Three young guys, Virak, Vibol and 
Pheakdey, struggle to find a job in the 
city and they compete each other to win 
a girl’s heart. Incidentally, they run into 
each other again in a bar called “Palace 
of Dreams”. There, they will be confronted 
with many new life lessons that they’ve 
never faced. What will happen and who’s 
the winner?

Saturday, September  29 - 5pm

Palace of Dreams
Produced by BBC World Service Trust, 90 min, 
Khmer version with English subtitles 

នៅឆ្នៃំ ១៩៨០ នាដកាខ្មៃរ ដៃលនៅរស់រានមន
ជីវិត បនភៀសខ្លួនទៅរស់នៅបៃទៃសបរាំង 
និងជំរំសយធូ នាពៃំដៃនខ្មៃរ-ថៃ ហើយក៏បន
ធ្វើឲៃយរបំអបៃសរារស់ឡើងវិញ។ ចាប់តាំងពីនៅ
ជំរំជនភៀសខ្លួន រហូតដល់បៃទៃសបរាំង និង
ពីការហ្វឹកហាត់ រហូតដល់ការសម្តៃងនៅលើឆក។

របំអបៃសរាក្នុងសភាពនិរទៃស
ដឹកនាំដោយ ហៃសាក់ កៃបដៃយង់ ឆ្នៃំ ១៩៨៨ 
រយៈពៃល ៩៨ នាទី ភាសបរាំង

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៦ តុល - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

In 1980, survivors from the Ballet, who 
were refugees in France and in the Camp 
of Site B at the Khmer-Thai border, 
revived Apsara dance. This document 
shows this revival, from refugee camp to 
France and from training to performance.

Saturday, October  6 - 5pm

Apsara Khmer ballet in exile
Directed by Jacques Kebadian, 1988, 
98 min, French version



12 13

ខ្មៃចភរិយរបស់បុរសអ្នកមនម្នៃក់ បនសុំឲៃយ
ស្វៃមីនាងរៀបការភរិយថ្មីម្នៃក់ទៀត ទៅតាម
ឆន្ទៈរបស់នាង ដើមៃបីយកទៃពៃយសមៃបត្តិ។ ប៉ុន្ដៃ 
ដោយសរសៃចក្ដីស្នៃហា និងភ្លើងបៃចណ្ឌ នាង
មិនបនឈប់មករកស្វៃមីរបស់នាងឡើយ.....

ខ្មៃចបៃពន្ធជាទីសៃលញ់របស់ខ្ញុំ
ដឹកនាំដោយ នរោត្តម សីហនុ ឆ្នៃំ ១៩៩៣
រយៈពៃល ៤១ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ តុល - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

The ghost wife of a rich man asked her 
husband to marry another woman 
according to her will to take the wealth. 
Yet, by love and jealousy, she didn’t stop 
coming to see her husband…..

Saturday, October  13 - 5pm

The Ghost of my Beloved 
Wife
Directed by Norodom Sihanouk, 1993, 
41 min, Khmer version with English 
subtitles

ជាខៃសៃភាពយន្តមនោសញ្ចៃតនាដ៏ជៃៃលជៃៃរវាង

វៃជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិឆៃក និងនារីកម្ពុជា។ 

របប ប៉ុល ពត ដ៏កំណច បនធ្វើឲៃយគូស្នៃហ៍

មួយគូនៃះតៃូវបៃកបក់ និងបនធ្វើឲៃយបៃជាជន

ខ្មៃរដ៏ស្លូតតៃង់រាប់លននាក់ រស់នៅដូចធា្លៃក់នរក

ាំងរស់ ដៃលនឹងធ្វើឲៃយលោកអ្នកភ័យតក់ស្លុត 

ពៃលដៃលកំពុងទសៃសនា.....

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០  តុល - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

នរក ៩ ជាន់
ដឹកនាំដោយ មីឡាន មូហ្វណ ឆ្នៃំ ១៩៨៩ 
រយៈពៃល ៩៦ នាទី ភាសខ្មៃរ

A deep emotional dramatic film between 
a Czech doctor and a Cambodian woman. 
The cruel Pol Pot regime had ruined their 
relationship and made millions of 
innocent Cambodians live like hell, which 
will make you scared while watching.....

Saturday, October 20 - 5pm

Nine Circles of Hell
Directed by Milan Muchna, 1989, 96 min, 
Khmer version
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ជាភាពយន្តឯកសរកៃៃយរបប ប៉ុល ពត ស្តីអំពី
ការរៀបចំឡើងវិញនៃរចនាសម្ព័ន្ធសិកៃសា និងការ
បើកា្វៃរដំណើរការសកលវិទៃយាល័យឡើងវិញ។ 
ក្នុងនោះក៏មនបង្ហៃញពីការជួសជុលបៃៃសទ
អង្គរវត្ត និងដំណើរទសៃសនាចររបស់កៃុម
និសៃសិតខ្មៃរ នៅឯទីកៃុងមូស្គូ។

កម្ពុជារស់ឡើងវិញ
ដឹកនាំដោយ ង៉ៃត សម៉ន និង អៀវ បណ្ណៃការ 
ឆ្នៃំ១៩៨៥ រយៈពៃល ៣៦ នាទី ភាសខ្មៃរ

ភាពយន្តឯកសរនៃះបង្ហៃញអំពីដើមត្នៃត ៖ 

លក្ខណៈទូទៅរបស់ដើមត្នៃត តាំងពីការដំ 

រហូតដល់ការាញយកអត្ថបៃោជន៍ពីដើម

ត្នៃត។ យើងក៏នឹងឃើញពីដំណើរជីវិតបៃចាំថ្ងៃ

 របស់បៃជាជននៅតាមទីជនបទសៃៃចម្កៃរ និង

ភាពរស់ឡើងវិញនៃទីកៃុងភ្នំពៃញ កៃៃយរបប 

ប៉ុល ពត។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧  តុល - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

រដូវផ្កៃត្នៃត
ដឹកនាំដោយ ម៉ៃ អាយុទ្ធ និង លីម កា្វៃងង៉ុក 
ផលិតឆ្នៃំ ១៩៨០ រយៈពៃល ២៤ នាទី ភាសខ្មៃរ

Documentary of the post Pol Pot era, 
about the university and school 
structures which are functioning again. 
The documentary also shows the 
restoration of Angkor Wat, the travel 
of Cambodian student to Moscow in an 
exchange program.

Rebirth of Kampuchea
Directed by Nget Samorn and Ieu 
Pannakar, 1985, 36 min, Khmer version

This documentary is about the history, 
the harvest and the utility of the palm 
trees. Through this documentary, we can 
understand the daily lives of the rural 
people, and about surviving of Phnom 
Penh city after the Khmer Rouge.

Saturday, October 27 - 5pm

The Season of the Palm 
Trees’ Flowers
Directed by Mao Ayuth and Lim Kvang Ngoc, 
1980, 24 min, Khmer version
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

រឿងរា៉ៃវនៃសត្វកំណចមួយកៃបាល ដៃលមន
បៃះដូងបរិសុទ្ធ ចំពោះនារីម្នៃក់ដ៏សៃស់ស្អៃត 
ហើយសមញ្ញ។ សត្វកំណចដ៏ចម្លៃកនោះ 
បនសកលៃបងភាពសោ្មៃះតៃង់របស់នាង ដោយ
ឲៃយកូនសោមួយទៅនាង ហើយគៃក៏បនផ្ដៃំនាង
ទៀតថ បៃសិនបើនាងមិនអាចបៃគល់កូនសោ
នោះមកគៃវិញាន់ពៃលទៃ នោះគៃនឹងស្លៃប់។ 
ជារឿងនិានដៃលពោរពៃញទៅដោយ
មនោសញ្ចៃតនាសោកសៅលយឡំនឹង
អាថ៌កំបំង។

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៤ ខៃកញ្ញៃ  ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

សៃីស្អៃត និងសត្វកំណច
ដឹកនាំដោយ ហៃសង់ កុកតូ ឆ្នៃំ ១៩៤៦ 

រយៈពៃល ៩៣ នាទី ភាសបរាំង 

មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

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.

           Friday, September 14 - 6:30pm

The story of a gentle-hearted beast in love 
with a simple and beautiful girl. She is drawn 
to the repellent but strangely fascinating 
Beast, who tests her fidelity by giving her a 
key, telling her that if she doesn’t return it 
to him by a specific time, he will die of grief. 
A simple tale of tragic love that turns into a 
surreal vision of death, desire, and beauty.

Beauty and The Beast
Directed by Jean Cocteau, 1946, 93 min, 
French version with English subtitles



18 19

បុរសតកយ៉ៃកម្នៃក់ មនចិត្តរំភើបតៃៃកអរជា
ខ្លៃំង នៅពៃលដៃលគត់រកបនការងរធ្វើ 
ជាអ្នកពៃយួរផ្ទៃំងរូបភាពជុំវិញទីកៃុងរ៉ូម ដៃលរងការ
ខ្ទៃចខ្ទៃំដោយសរសងៃ្គាម។ បៃពន្ធរបស់គត់ 
បនលក់របស់របរក្នុងផ្ទះ ដើមៃបីលោះយកកង់
របស់គត់មកវិញពីហាងបញ្ចៃំ ទើបគត់អាច
ធ្វើការងរថ្មីនោះបន។ ប៉ុន្តៃ ចៃដនៃយអាកៃក់ កង់
របស់គត់បៃរជាតៃូវគៃលួចបត់ ហើយការងរថ្មី
របស់គត់នឹងតៃូវចប់ បើគត់មិនអាចរកឃើញ

ចោរលួចកង់នោះទៃ។

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៩  ខៃតុល  ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

ចោរលួចកង់
ដឹកនាំដោយ វីតតូរីយ៉ូ ដឺ សុីកា 

ឆ្នៃំ ១៩៤៨ រយៈពៃល ៨៩ នាទី 

ភាស អុ៊ីតាលី មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

         Friday , October 19 - 6:30 pm

Unemployed man is elated when he finally 
finds work hanging posters around war-torn 
Rome. His wife sells the family’s bed linens to 
retrieve his bicycle from the pawnshop so he 
can take the job. However, disaster strikes 
when his bicycle is stolen, and his new job is 
doomed unless he can find the thief.

Bicycle Thieves
Directed by Vittorio de Sica, 1948, 89 min, 
Italian version with English subtitles
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«ភាសជាឧបសគ្គមួយ» 

គឺជាបៃធានបទនៃគមៃៃងរូបថត ដៃលផ្តៃត
ទៅលើ ខ្មៃរកូនកាត់ និងខ្មៃរអណិកជនជំនាន់ទីពីរ 
ដៃលរស់នៅខៃត្តសៀមរាប។ សៃរីជឿថ ភាស 
និងអត្តសញ្ញៃណ គឺជាកតា្តៃពីរមិនអាចផ្តៃច់ចៃញ
ពីគ្នៃបន។ ដោយសរហៃតុនៃះ ទើបគត់បន
ខិតខំស្វៃងយល់តាមរយៈគមៃៃងរូបថតនៃះ ដើមៃបី
បង្ហៃញពីរឿងរា៉ៃវអត្តសញ្ញៃណមួយនៃះ ដៃល
មិនសូវមនគៃនិយយ។ 

ពិព័រណ៍រូបថត «ភាសជាឧបសគ្គមួយ» 
សហការជាដៃគូរវាងសិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ 
និងមជៃឈមណ្ឌលសោតទសៃសន៍បុប្ផៃណ។ 
ពិព័រណ៍រូបថតនៃះ គឺជាកម្មវិធីមួយនៃ 
«រដូវវបៃបធម៌៖ ការស្វៃងរកអត្តសញ្ញៃណ»

 ដៃលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ។ 

ភាសជាឧបសគ្គមួយ
បន្តរហូតដល់ ថ្ងៃទី២០កញ្ញៃ

“Language Barrier” is an ongoing photo 
project on the half, quarter Khmer children, 
and the second generation Khmer diaspora 
living in Siem Reap, Cambodia. As the 
author believes language and identity 
are inextricably linked, he delves into this 
journey through time to expose the less 
spoken narratives of Cambodian identity. 

With this body of work, Serey challenges 
the Cambodian society, including the kon 
kats and anekchoun Khmer, to rethink our 
own ideas of history and culture.

This photo exhibition ‘Language Barrier’ is 
a partnership between Cambodian Living 
Arts and Bophana Audiovisual Resource 
Center,  part of the Cultural Season: 
Exploring Identities, organised by 
Cambodian Living Arts.

Language Barrier

Until 20 September 

ពិព័រណ៍ EXHIBITION 
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មៃឃើល វិចឃើរី ជាជនជាតិអាមៃរិក លោក
បនស្លៃប់ដោយសរជម្ងឺបៃះដូង កាលពី
ថ្ងៃទី ២៩ ខៃមិថុនា ឆ្នៃំ២០១៧ នៅតៃឹមអាយុ
៨៦ឆ្នៃំ នៅឯខៃត្តបត់ដំបង។ លោកមិនមៃន
ជាអ្នកជំនាញថតរូបទៃ ក៏ប៉ុន្ដៃលោកសៃឡាញ់ 
និងពៃញចិត្ដក្នុងការសៃៃវជៃៃវ រុករកបៃវត្ដិសសៃ្ដ
នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។ លោកបនថតរូប
លក្ខណៈស ខ្មៃបង្ហៃញអំពី ជីវិតបៃចាំថ្ងៃ និង
ទំនៀមទម្លៃប់បៃពៃណីខ្មៃរ នៅក្នុងទមៃង់រូបថត
ជាការ៉ៃ។ រាល់ឯកសរ សៃៃវជៃៃវាំងអស់គឺ
ពោរពៃញទៅដោយភាពទន់ភ្លន់ និង
មនោសញ្ចៃតនា ដៃលវាជាអំណះអំណង
បង្ហៃញពីទិដ្ឋភាពដ៏មនតម្លៃនាអំឡុង
ទសវតៃសរ៍នោះ។ 

រូបថតបៃបបៃពៃណីជាចៃើន ជាពិសៃសនៅតាមភូមិ
និងតំបន់ដច់សៃយល គឺតៃូវបនចងកៃងជា 
ឯកសររូបថត ដៃលរូបាំងនៃះបនភា្ជៃប់នូវ
ទំនាក់ទំនង ជិតស្និទ្ធយ៉ៃងខ្លៃំងជាមួយនឹង
បៃជាជនាំងនោះ ដៃលលោកបនថត។ ជាការ
តាំៃងពិព័រណ៍លើកដំបូងកនៃសាមរូបថតាំងនៃះគឺ
ជាផ្នៃកមួយនៃអនុសៃសាវរីយ៍ដៃលបនបនៃសល់ទុក
សមៃៃប់បៃទៃសកម្ពុជា។

បៃទៃសកម្ពុជានាទសវតៃសរ៍ឆ្នៃំ៦០
មៃឃើល វិចឃើរី

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ តុល ដល់ថ្ងៃទី ៥ វិច្ឆិកា

American Michael Vickery, who died on 
June 29, 2017, Vickery died of heart attack 
at the age of 86 in Battambang Province 
wasn’t a photographer but an historian 
and researcher really in love with 
Cambodia. He photographed in square 
format and in black and white daily life 
and traditions in the country during the 
sixties. His approach, at the same time 
documentary and full of tenderness and 
poetry is a precious testimony about the 
country at the period.

Portraits, traditions, especially in villages 
and in isolated areas are documented with 
a strong relationship with the people he 
photographed.
Exhibited for the first time, those images 
are part of the memory of Cambodia.

Cambodia in the Sixties
Michael Vickery

From Oct 5 to Nov 5

© Property of Michael Vickery 

© Property ofMichael Vickery
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ខៃសៃភាពយន្តនៃះ បង្ហៃញពីតន្តៃីរ៉ក់របស់កម្ពុជា 
រាប់តាំងពីសម័យដៃលរុងរឿងបំផុត រហូត
ដល់តៃូវបនបំផ្លៃញសើ្ទរាំងសៃុង ទៅជាមួយ
នឹងបៃទៃសាំងមូល។

ខៃសៃភាពយន្ត បង្ហៃញពីជៃុងនានានៃអត្តសញ្ញៃណកម្ពុជា
សហការជាដៃគូរវាង សិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ និង បុប្ផៃណ។  

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

With interviews and rare archival material 
and songs, the film tracks the twists and 
turns of Cambodia’s incredible popular 
music scene as it morphs into rock & roll, 
blossoms and is nearly destroyed along with 
the rest of the country.

Films that explore aspects of Cambodian identities 
In a partnership between Cambodian Living Arts and
Bophana Center

Mon, Sep 17, 6:30 pm

រដូវកាលវបៃបធម៌ CULTURAL SEASON 

កុំស្មៃនបងភ្លៃច ខ្មៃរបត់បង់តនៃ្តីរ៉ក់
ដឹកនាំដោយ ចន ពីរ៉ូហៃសុី ១០៥ នាទី ២០១៤ 
ភាសអង់គ្លៃស មនអកៃសរខ្មៃររត់ពីកៃៃម

Don’t Think I’ve Forgotten: 
Cambodia’s Lost Rock 
And Roll
Directed by John Pirozzi, 2014, 105 min, 
English version with Khmer subtitles

សន ប៉ៃទីកា ជាក្មៃងជំទង់ជនជាតិខ្មៃរម្នៃក់ 
ដៃលមនឪពុកជាជនជាតិកាមៃរ៉ូន ជាអតីត
ាហានអ៊ុនតាក់ ដៃលបនចាកចៃញពីបៃទៃស
ជារៀងរហូត។ ប៉ៃទីកា កា្លៃយជាក្មៃងរងគៃៃះ
ដោយសរការរីសអើង ហើយគត់ក៏ចង់ដឹង
ពីអត្តសញ្ញៃណពិតបៃៃកដរបស់ខ្លួនដៃរ។

ជួបផ្ទៃល់ជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿង

ថ្ងៃអង្គៃរ ទី១៨ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

ខ្ញុំទៅណ
ដឹកនាំដោយ នាង កាវិច ៥៥នាទី ២០១៣ 
ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

San Pattica is a Cambodian teenager,whose
father is a Cameroonian soldier engaged
by the UN in Cambodia in 1992-1993, before 
leaving the country forever. Pattica has 
become more interested in knowing about
his own identity since he is a victim 
of discrimination in his daily life.

Film & talk with the film director

Tue, Sep 18th, 6:30 pm
Where I Go 
By Kavich Neang, 2013, 55 min, Khmer 
version with English subtitles
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សុខ ជាក្មៃងសៃីអាយុ ១៤ ឆ្នៃំរស់នៅកៃុងភ្នំពៃញ
ដៃលមនឪពុកម្តៃយជាជនអនោ្តៃបៃវៃសន៍
វៀតណម។ សុខ មនក្តីសៃមៃថ ខ្លួននឹងអាច
ទៅសលរៀនដូចជាក្មៃងដទៃដៃរ ប៉ុន្តៃនាង
ក៏បននិយយថ "តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបនខ្លះ បើខ្ញុំ
មកពីគៃួសរកៃីកៃដូច្នៃះ?"
ខៃសៃភាពយន្តនៃះ អមដោយសិកា្ខៃសល
សកម្មភាពស្វៃងរកអត្តសញ្ញៃណកម្ពុជាយើង 
សមៃបសមៃួលដោយអង្គការនារីដើមៃបីសន្តិភាព។ 
ភាសខ្មៃរ

ថ្ងៃពុធ ទី១៩ កញ្ញៃ ម៉ៃង ២:៣០នាទីរសៀល 

Sokha is a 14- year-old Phnom Penh 
based daughter of Vietnamese immigrant 
parents. Sokha dreams to be able to go to 
school one day like other kids, but as she 
puts, “what can I do when I come from a 
poor family?”

This screening followed by an interactive 
workshop “Exploring our Cambodian 
identities” facilitated by Women Peace 
Makers. Khmer Language

Wed, Sep 19th, 2:30- 5:00 pm 

B-Girl
ដឹកនាំដោយ ងឿម ផល្លី និងណមរដ្ឋៃ ថូម៉ៃស 
ឆ្នៃំ២០១៦ ភាសខ្មៃរ  

B-Girl
Directed by Phally Ngoeum & Namratha 
Thomas, 2016, Khmer Version

នៅក្នុងឆកលោ្ខៃនសហសម័យ ស្តៃីាំងបួនគឺ 
សុភា- សុវណ្ណតតារា - មុំ និង មៃតា្តៃ បនជួបមុខ
គ្នៃរៀបរាប់ពីបៃវត្តិខ្លួន និងពីក្ដីសងៃឃឹម
របស់ពួកគៃ។

ជួបផ្ទៃល់ជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿង

ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២០ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

In a contemporary play, four women, 
Sophea, Sovandara, Mom, and Metha, meet 
and confront their stories and aspirations.

Film & talk with the film director

Thu, Sep 20 , 6:30 pm

សៃុកខ្មៃរ! នៃះហើយខ្ញុំ
ដឹកនាំដោយ ភូ ហៃសង់បទីស្ដ៍ ៧៥នាទី ២០១២ 
ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

Cambodia, here I am
Directed by Jean Baptiste Phou, 75 min, 
2012, Khmer version with English subtitles
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី១ ខៃកញ្ញៃ  

ថ្ងៃ ទ៨ី ខៃកញ្ញៃ 

ថ្ងៃ ទី១៥ ខៃកញ្ញៃ 

ថ្ងៃ ទី២២ ខៃកញ្ញៃ 

ថ្ងៃ្ងទ២៩ ខៃកញ្ញៃ

ថ្ងៃ្ងទី៦ ែខតុល

ថ្ងៃ្ងទី១៣ ខៃតុល

ថ្ងៃ្ងទី២០ ខៃតុល

ថ្ងៃ្ងទី២៧ ខៃតុល

សៃមលអង្គរ

រូបពីរចិត្តមួយ

មៃគង្គ : ទន្លៃមៃ

ម្លប់ដើមជៃៃ & សតៃៃស្លឹករឹត

វិមនសុបិន

របំអបៃសរាក្នុងសភាពនិរទៃស

ខ្មៃចបៃពន្ធជាទីសៃលញ់របស់ខ្ញុំ

នរក ៩ ជាន់

រដូវផ្កៃត្នៃត & កម្ពុជារស់ឡើងវិញ

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

បៃទៃសកម្ពុជានាទសវតៃសរ៍ឆ្នៃំ ៦០

ខ្ញុំទៅណ

សៃុកខ្មៃរ! នៃះហើយខ្ញុំ

ភាសជាឧបសគ្គមួយ

កុំស្មៃនបងភ្លៃច ខ្មៃរបត់បង់តនៃ្តីរ៉ក់

B-Girl

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ តុល ដល់ថ្ងៃ
ទី ៥ វិច្ឆិកា

ថ្ងៃអង្គៃរ ទី១៨ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២០ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

បន្តរហូតដល់ ថ្ងៃទី២០  កញ្ញៃ

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ កញ្ញៃ ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងៃច

ថ្ងៃពុធ ទី១៩ កញ្ញៃ ម៉ៃង ២:៣០នាទីរសៀល

ពិព័រណ៍

រដូវកាលវបៃបធម៌

សៃីស្អៃត និងសត្វកំណច
ចោរលួចកង់

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី១៤ ខៃកញ្ញៃ                ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច
ថ្ងៃទី១៩ ខៃតុល                  ម៉ៃង៦ :៣០ល្ងៃច

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

២៤ កញ្ញៃ ៨  , ៩, ១០, ១៥, ២៣, ២៩, តុល  

CINE SATURDAY 
September 1   
September 8
September 15
September 22
September 29
October 6
October 13
October 20
October 27

Shadow of Angkor
Two Bodies One Soul
Mekong The Mother
Shadow of Banyan & The manuscripts on ...
Palace of Dreams
Apsara Khmer ballet in exile
The Ghost of my Beloved Wife
Nine Circles of Hell
The Season of the Palm &  Rebirth of ...

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

From Oct 5 to Nov 5

Tue, Sep 18, 6:30 pm

Thu, Sep 20, 6:30 pm

Until 20 September 

Mon, Sep 17, 6:30 pm

Wed, Sep 19, 2:30- 5:00 pm 

EXHIBITION 

CULTURAL SEASON

Cambodia in the Sixties

Where I Go

Cambodia, here I am

Language Barrier

Don’t Think I’ve Forgotten: Cambodia’s Lost Rock...

B-Girl

Beauty and The Beast
Bicycle Thieves

CINECLUB 
September 14
October 19

6:30pm
6:30pm 

Closing Dates 
Sep 24,  Oct 8, 9, 10, 15, 23, 29 
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរជាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០១០ ៦០០ ៨៤៨ ឬអ៊ីម៉ៃល
ratana.cheng@bophana.org

To organize group screening on Cambodian history, contact us 
at 010 600 848 / 095 48 7979 or ratana.cheng@bophana.org

ចង់ឲៃយបណ្ណតសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ២១ ៧៤ ឬអ៊ីម៉ៃល 
archives@bophana.org 

To revive your archive, contact us at 023 99 21 74 or 
arhcives@bophana.org


