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សប្តាហ៍មហាសាពនាភ្នំពាញ ទំព័រទី៧

ផ្តាតលើទីកាុង:សៀមរាប  ទំព័រទី១២

ផ្តាតលើទីកាុង:បត់ដំបង  ទំព័រទី១៧

   ពិធីបើកចុងសប្តាហ៍: ភ្នំពាញ ទំព័រទី៣

ទីតាំងនាភ្នំពាញ ទំព័រទី៦

គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង ទំព័រទី២  

ទីតាំងនាបត់ដំបង ទំព័រទី១៨

ទីតាំងនាសៀមរាប  ទំព័រទី ១៤



គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង
សន្ទរកថាដាយ លាក សុវណ្ណ ភីឡុង អ្នករៀបចំពិព័រណ៌ទីកាុងភ្នំពាញ

ទីកាុងមានស្ថានភាពបាាបាួលផ្លាស់ប្តូរទីតាំងបត់បង់ កើតទាបើងជាថ្មី ពាលគឺតាូវបនរៀបចំទាបើងវិញខ្លះ ឬបងើ្កតទាបើងាំងសាុង 
តាម្តង ។  នាះជាដំណើរ រឿងនាជីវិត និងការវិវត្តន៍។ ប៉ុន្តាតាូវចងចាំថា បាាបាួលនាក្នុង ទីកាុងមានការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នា 
បាចាំថ្ងា របស់បាជាជន ដាលរស់នាទីនាះ។  ដាយហាតុនាះហើយ ស្ថាបតាយករនិងនគរូបនីយករបនខិតខំអស់ពាលជាចាើន
សតវតាសរ៍ គិតគូរអំពីអនាគតនិង  ផលវិបកដាល បណ្តាលមកពីដំណើរវិវត្តន៍នាះ។  ការបំផ្លាញនិងការកសង ការជួសជុលនិងការ
សង់ឡើងវិញ ការរៀបចំ អាយមានទីតាំងថ្មី និងរបៀប ថ្មីៗសំរាប់ផាសព្វផាាយ និង ការផ្លាស់ទីតាំងគឺជាកតា្តាគន្លឹះះជានិច្ចក្នុងដំណើរ
ការ នាការវិវត្តន៍ ។ នាទីបំផុត ចំណុចសំខាន់គឺការពាយាយាមគិតទាលើកតា្តាមនុសាសដាលរស់នាក្នុងទីកាុង មិនមានគាាន់ តាគិត
អំពីទីកាុងប៉ុណ្ណាះនាះទា ។

សិលាបករមិនមានអំណចឬតួនាទីក្នុងការសមាាចចិត្តលើអ្វីដាលនឹះង បាាបាួល ឬ អ្វីដាលតាូវតាបាាបាួល នាះទា  ពាាះពួកគាមិន 
មានជាអ្នកនយាបយ។ ទាះជាយា៉ាងណសិលាបករជាចាើន នាមានការពាួយបរម្ភ ចំពាះពិភពមួយដាលគាកំពុងរស់នា  នាះ
ពួកគាតាូវបង្កើតនូវស្នាដា ដាលមានការពាក់ព័ន្ធទានឹះងពិភព ដាលគាកំពុងរស់នា នាះដារ។ អ្វីដាលសិលាបករអាចធ្វើបន គឺតាឹះម
តាការលើកសំនួររៀបចំសំនួរាំងនាះ អាយមានរបៀបរៀបរយ បង្កើតអាយមានជាទាង់ទាាយនិងរបៀបនាការបង្ហាញដាលអាចនាំ
អាយ មនុសាសគាប់គ្នាធ្វើការឆ្លើយតប  ផ្លាស់ទីតាំង ភា្ញាក់ផ្អើល វិលវល់ រន្ធត់ និង ចាប់អារម្មណ៍ ។ ទាះបីសិលាបករ មិនមានជាអ្នក 
មានតូនាទីគាប់គាង តាពួកគាអាចស្នើសុំនូវ “ដំណាះសាាយ” ដាលគិតថាមិនអាចធ្វើបនឬ ដាលមានលក្ខណៈកំប្លាង  ហើយ
ក៏គាអាចលើកទាបើងអំពីក្តីសាម័យ លាាបងកំសន្ត សំណើរដាលមាន ចក្ខុវិស័យវាងឆ្ងាយ ឧាហរណ៍ណដាលនាំអាយមានការ 
ជជាកដាញដាលគ្នា ឬ បាភាទនា ចក្ខុវិស័យ ថ្មីៗសមាាប់ទីកាុងដាលគារស់នា។   អ្វីសំខាន់គឺពួកគាចង់ អាយមនុសាសទូទា មាន 
មតិឆ្លើយតប ឬបង្កើត នូវគំនិតដាយខ្លួនឯង ។ ជាដំបូងគឺ សិលាបករខិតខំស្វាងរកនូវលទ្ធភាពអាយ មានការឆ្លើយឆ្លងជាមួយ 
អ្នកទសាសនានូវស្នាដារបស់ពួកគា។

ក្នុងករណីដាលមានការរៀបចំពិធីក្នុងទីកាុងរបស់យើង យើងសំណូមពរអាយសិលាបកររបស់ យើងផ្តល់ នូវគំនិតអំពីបាានបទ 
ដាលាក់ទងទានឹះងនគរូបនីយកម្ម ឬ ទីកាុង (ទីកាុងរបស់ យើង) និង ដំណើរការវិវត្តន៍របស់វា ។ ក្នុងការរៀបចំពិពរណ័នាះ
កាាមបាានបទ ស្តីពី “គំនិតសំរាប់ទីកាុងរបស់យើងៈ ភ្នំពាញ” មានបង្ហាញនូវភាពចំរុះនាសាភ័ណភាព បច្ចាកទាស និង 
ឧបករណ៍ដាលគាបាើដើមាបីបងើ្កតនូវ ស្នាដាដាលនាះគឺជា សក្ខភីាព នាភាសគំនិតដើមាំងសាងុនិងមានភាពណាងណងគ្នាដាល
តាក់តាង ទាបើងដាយសិលាបករ មា្នាក់ៗអាយសាបតាមបាានបទនាះ ។ ក្នុងនាមជាទសាសនិកជន យើងតាូវពិនិតាយ មើល និង យក
ចិត្តទុកដាក់ទាលើបទឧទ្ទាសនាមនាសំណើអំពីស្នាដាសិលាបៈ តាមិនតាូវ ធ្វើការបាៀបធៀប ឬ វិន្និច្ឆ័យអំពីស្នាដាាំងនាះទា 
។ ដូច្នាះសំណួរស្ថិតនាតាង់ថា  ក្នុងជីវិតសិលាបៈក៏ដូច ជាជីវិត ពិត គំនិតនិងក្តីសាមាាំងនាះសំរាប់ទីកាុងរបស់យើង នឹះងមាន 
ទាង់ទាាយ ហើយនិងមានការវិវត្តន៍តទាមុខ ទៀតបាបណ។

អំពីយើង
មហាសាពទីកាុងរបស់យើង គឺជាមហាសាពសារណៈលើកដំបូងនិងតាមួយគត់នាបាទាសកម្ពុជា ដើមាបីនាំមកនូវការច្នាបាឌិត 
រួមគ្នានាក្នុងទីកាុងនាបាទាសកម្ពុជា ដើមាបីផ្តាតទាលើទីកាុងនិងឥទ្ធិពលរបស់វាមកលើវបាបធម៌សហសម័យ។

មហាសាពទីកាងុរបស់យើងធ្វើឱាយបរិស្ថានទីកាងុរបស់បាទាសកម្ពជុាមានភាពសកម្ម តាមរយៈសិលាបៈ ស្ថាបតាយកម្ម និងគំនិតដាលតាវូ
បនកំណត់លក្ខណៈដាយស្មារតីនាមធាយាបយងយសាលួ ការសិកាារៀនសូតា និង ការច្នាបាឌិតសមាាប់បាជាជនាំងអស់។

យើងជឿថា ការច្នាបាឌិតមានសរៈសំខាន់ចាំបច់ដល់ទីកាុងដាលសមាបូរបាប និង ដ៏រស់រវឹក ធ្វើឱាយវាជាកន្លាងល្អបាសើរជាងមុន 
សមាាប់រស់នា។

មហាសាពសិលាបៈនាះ តាូវបនផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងនាឆ្នាំ២០០៨ដាយ (Java Arts) មហាសាពសិលាបៈទីកាុងយើងបនទទួល 
ស្គាល់ពីទីកាុងនានាក្នុងបាទាសកម្ពុជា ក្នុងការបង្កើនលាបឿនការផ្លាស់ប្តូរទីកាុង និង ចំនុចបាសព្វរបស់ខ្លួនជាមួយនឹះងការកើន
ឡើងនាសកម្មភាពសិលាបៈសហសម័យ។  ការដាក់តាំងពិពណ៌សិលាបៈ និង គំរូស្ថាបតាយកម្ម  ពាឹះត្តិការណ៍  ការសំដាង ការបញ្ចាំង  
ការជជាកពីការអប់រំ ដំណើរទាសចរណ៍ និង សិកា្ខាសលា មហាសាពសិលាបៈទីកាុងយើងពិនិតាយបច្ចុបាបន្នភាពរបស់បាទាសកម្ពុជា 
ការចងចាំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួន និង ផ្តាតលើចក្ខុវិស័យនាពាលអនាគតរបស់ខ្លួនតាមរយៈទសាសនៈវិស័យច្នាបាឌិតមួយ។

Photo: Light, Shadow and Gesture from Battambang by Loeum Lorn, Long Kosal, Make Maek, Mao Soviet, Michael Laub, Pip 
Kelly and Studio Revolt. Image courtesy of Long Kosal.
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ម៉ាង៥:៣០ លា្ងាច - ម៉ាង៨:៣០ យប់ 
ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
សូមរីករាយជាមួយខាាច់របស់ខ្ញុំ: 
Samnang Cow Taxi 
ក្នុងបាទាសសិង្ហបុរី
Khvay Samnang
@White Building - Middle entrance 
pathway

ការងរនាះគឺជាផ្នាកមួយនាការ អនុវត្តន៍
ដាល  កំពុងបន្ត ដាលមាន ការចងកាង 
ជាឯកសរ ក្នុងនាះសិលាបៈករចូល 
បាឡូកនាក្នុងបរិបទនានឹះងកន្លាង 
និងបរិបទសង្គមនាទីកាុងនានា។ នា 
ក្នុងឈុតកំប្លាងនានារបស់វា ការងរ 
នាះឆ្លះុបញ្ចាងំភា្លាមៗអំពីបរិបទក្នងុតំបន់ 
និងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់វាទានឹះងការ
ផ្លាស់ប្តូរឆ្លងបាទាស។

ម៉ាង៥:៣០ លា្ងាច - ម៉ាង៨:៣០ យប់ 
ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
ការបង្ហាញខា្នាតតូចដាលលាច
ឡើងនាប៊ូឌីង
Aziza School and Sa Sa Art Projects
@White Building

ស្នាដាសិលាបៈដាលតាំងបង្ហាញនាក្នុង
ចំណាមតូបលក់តាម ផាារ 
ភាជនីយដា្ឋាន ហាងអ៊ុតសក់ ហាង 
និងទីតាំងនាពីមុខហាង នាតាមជាន់
ផ្ទាល់ដីនាប៊ូឌីង បង្ហាញពីការតំឡើង 
និងឯកសរដ៏ចាើនសន្ធឹះកស្ដីពីការ 
សម្ដាង និងស្នាដាសិលាបៈ ដាលបង្កើត 
ដាយគមាាង Sa Sa Art និង  Aziza 
School។ ទីតាំង ៖ នាតាមទីតាំង 
ខាងមុខហាងនាជាន់ផ្ទាល់ដីនា 
ប៊ូឌីង។ សូមរកមើលស្លាកសញ្ញា។ 
ពាឹះត្តិការណ៍នាះគឺជាផ្នាកមួយនា 
Bonn Phum Nov Bo-Ding 
(បុណាយភូមិនាប៊ូឌីង) ។

ម៉ាង៧:៣០ យប់ - ម៉ាង៨:៣០ យប់ 
ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
ការចាប់ផ្តើមនាប័ណ្ណសរសិលាបៈ
នាប៊ូឌីង

ម៉ាង៧ លា្ងាច - ម៉ាង១០ យប់ 
ថ្ងាសុកា ទី១៧ ខាមករា
គំនិតដើមាបីទីកាុងយើង: ភ្នំពាញ 
/ ការបើកពិព័រណ៍ជាផ្លូវការដាយ
មានការសម្តាងបើក កម្មវិធីដាយ 
Ingolv Haaland, Ouch Savy និង 
Pandaemonium Dance
Various Artists
@The Mansion

ពិព័រណ៍ពហុបាព័ន្ធផាសព្វផាាយដាល 
លាកសុវណ្ណ ភីឡុង Sovan Philong 
ជាអ្នកចាត់ចាងនាះ នឹះងនាំមកនូវគំនិត 
ច្នាបាឌិតដាល ពិនិតាយពិច័្ចយទំនាក់ 
ទំនងទានឹះងទីកន្លាង និងរវាងគ្នាទាវិញ 
ទាមកនាក្នុងទីកាុង។ ការបង្ហាញ ពី
គំនិតដើមាបីទីកាុងយើងបង្កើតនូវគាឹះះ 
មូលដា្ឋានមួយនាកម្មវិធីមហាសាព 
ហើយ មានបើកជូនជារៀងរាល់ថ្ងាជូន 
ដល់សារណជនពីម៉ាង ១០  ពាឹះក  
ដល់ ម៉ាង១០យប់។ មានបង្ហាញ ពីស្នា 
ដា និងការសម្តាងរបស់ ៖ Cambodia 
Knits, Cambodian Living Arts, 
Cambodian National Circus, Chan 
Chorm Boramey, Chhan Dina, 
Chhim Sothy, Common Sole, Epic 
Arts, Fani Llauradó, Genivaldo 
Amorim, Greg Bem, Hun Chansan, 
Inazio Zurutuza, Ingolv Haaland, 
Keo Mankean, Kon Khmer Koun 
Khmer, Kong Vollak, LinDa Saphan, 
Mao Soviet, Nhim Soknea, Ouch 
Savy, Pandaemonium Dance, 
Prom Putvisal, Pen Serey Pagna, 
Ruben Castillero, Seila Prum, Som 
Vannita, Tengbom Architects, The 
Room Design Studio និង   Timothy 
Robertson។

ព័ត៌មានលំអិតរបស់គំរាងអាចរកបនា
គាហទំព័ររបស់មហាសាព។

ថ្ងាសុកា ទី១៧ ខាមករា -ថ្ងាអាទិតាយ 
ទី៩ ខាកុម្ភៈ
សុីក្លូពាយុះអំបាះ
Cambodia Knits
@Phnom Penh

សូមពិនិតាយមើល សុីក្លូពាយុះអំបាះាំង៦ 
ដាលមានពណ៌លឿងនិងខ្មា ធ្វើដំណើរ 
ជុំវិញទីកាុង។ Cambodia Knits ដាល
បាើបាាស់សិបាបកម្មបុរាណគឺការប៉ាក់
អំបាះ ប៉ុន្តាបាើបាាស់សំរាប់បង្ហាញពី
លក្ខណៈសហសម័យតាមរយៈស្នាដា
សិបាបកម្ម  “ពាយុះអំបាះ”។ Cambodia 
Knits បនធ្វើការតុបតាងសុីក្លូចំនួន៦ 
ដាយសហការជាមួយសមាគមន៍សុីក្លូ 
(Cyclo Conservation & Career 
Association)ដាលអាចឃើញនាក្នុង
កំឡុងពាលមហាសាពទីកាុងយើងនា
រាជ ានីភ្នំពាញ។

បៀបការពារ កុមារនាក្នុងជីវិតបាចាំថ្ងា 
របស់ពួកគាខណៈដាលរីករាយជាមួយ 
ភាសជ្ជៈសាស់ដាលមាន លក់នាតាម 
មា្នាក់តូបក្នុងសហគមន៍។ ANZ Royal 
នឹះងផ្តល់ជូនឆ័តាសំរាប់ជាម្លប់។

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង១២ ថ្ងាតាង់ 
ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
សិកា្ខាសលាស្ដីពី Cambodia Knits
Cambodia Knits
@The Mansion

Cambodia Knits បនអញ្ជើញស
ារណជនដើមាបីស្វាងយល់ពីការប៉ាក់ 
តាមរយៈសិកា្ខាសលាផ្ទាល់ បនា្ទាប់ពី  
ម  ារៀន ដាលមាន រយៈពាល៥នាទី អ្នក 
រាល់ គ្នាអាចប៉ាក់បន។

ម៉ាង២ រសៀល - ម៉ាង៣ រសៀល 
ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
ការដឹះកនាំកិច្ចពិភាកាាជាមួយអ្នក
ចាត់ចាងមហាសាព និងវិចិតាករ
Various Artists
@The Mansion

ចូលរួមជាមួយអ្នកចាត់ចាងមហាសាព 
លាកសុវណ្ណភីឡុង និងសិលាបករ 
ឯទៀត ដើមាបីស្វាងយល់ពី “គំនិតដើមាបី 
ទីកាុងយើង” និងរបៀបបង្កើតគំនិត 
ាំងនាះ នាពាលធ្វើដំណើរទសាសនកិច្ច
ដាលមានមគ្គុទាសក៍ពិសាសនាះជា
ភាសអង់គ្លាស។

ម៉ាង៣ រសៀល - ម៉ាង៤ លា្ងាច 
ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
ម៉ូតូ ម៉ូតូ
Epic Arts: Anthony Evans, Ken 
Sokna, Laura Scott, Lay Noth, Mary, 
Po Sakun, Onn Sokny, Ork Savy, 
Ou Buntheng, Sut Sopha and Tov 
Bunroath
@The Mansion

តាូវបនបង្កើតឡើងដាយកាុមអ្នក 
សម្ដាង Epic Encounters និងអ្នកនាដ 

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង១០ យប់
ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង:
ភ្នំពាញ
Various Artists
@The Mansion
ពិព័រណ៌ជាកាុមនាទីកាុងភ្នំពាញបើក
សំរាប់សារណៈជន

ម៉ាង៦ - ១០យប់ 
ជំនួបភាសជ្ជៈមហាសាព និង 
តនា្តីផ្ទាលរៀបចំដាយ FCC
ភ្នំពាញ

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង៦ លា្ងាច
ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
កាហ្វា កង់បី
ChildSafe
@The Mansion

ពីខាងក្នុង  កង់បី ជួបសមាជិក 
បណ្តាញសុវត្ថិភាពកុមារ និងរៀនពីរ 

សស្ដា Becky Devitt ដើមាបី លើក 
កម្ពស់ ការយល់ដឹះង និងអប់រំបាជារាស្ដា 
អំពីគាាះថា្នាក់នាការបើកបរម៉ូតូ  ក្នុង 
បាទាសកម្ពុជា តាមរយៈការសម្តាង 
និង ល្ខាន។ ការសម្ដាងនាះនឹះងកើត 
មានជាបនា្ទាប់ដាយកិច្ចពិភាកាា និង 
សិកា្ខាសលាស្ដីពីចលនា។

ម៉ាង៥:៣០ លា្ងាច - ម៉ាង៨:៣០ 
លា្ងាច ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
បុណាយភូមិនាប៊ូឌីង (Bonn Phum 
Nov Bo-Ding)
Sa Sa Art Projects with Aziza 
School and Big Stories Co.
@Roof of the White Building

ផ្តើមជាមួយនឹះងការសម្ដាងនាពាលថ្ងា 
លិច នាលើដំបូលនាប៊ូឌីង Bonn 
Phum Nov  Bo-Ding គឺជា លំដាប់នា 
ការសម្ដាងជាចាើន នាលើវាទិកានិង
ពាឹះត្តិការណ៍នានាដាលកើត ឡើងនា 
ទូាំងសង្កាត់នាះ ដាយមានការចូល
រួមពីសហគមន៍ ប៊ូឌីង នាក្នុងការរៀប
ចំ និង រីករាយជាមួយពាឹះត្តិការណ៍នានា។ 
នាក្នុង បរិបទនា បុណាយទីកាុងរបស់ 
យើង គមាាងនាះសងាឃឹះមថានឹះងអបអរ 
ប៊ូឌីងជាសហគមន៍សកម្ម និងបាកប 
ដាយគំនិតច្នាបាឌិត ដាលអាចជាគំរូនា
ទីកាងុតូចបាកបដាយគំនិតច្នាបាឌិតដាល
បាាសង្កាត់ នាះឱាយទាជាសរមន្ទរីសារ
ណៈរួមគ្នាដ៏ធំមួយបាកបដាយភាពច្នា
បាឌិតដាលពាក់ព័ន្ធនឹះងប៊ូឌីងផង និង
អ្នករស់នាក្នុងរាជានីភ្នំពាញ 
ផង។ ពាឹះត្តិការណ៍នាះនឹះងកា្លាយជា 
អន្តរាគមន៍ដាល មានការច្នាបាឌិតដ៏ 
ធំបំផុត ដាលរៀបចំ នាក្នុងប៊ូឌីង នា
ពាលបច្ចុបាបន្ននាះ ដាយបង្ហាញពី
ស្នាដាសិលាបៈដាលបន បង្កើតឡើង 
តាំងពីឆ្នាំ២០០៨មក។ ពាឹះត្តិការណ៍
នាះតាូវបនរៀបចំឡើង ដាយ គមាាង 
Sa Sa Art ដាយចាប់ដាគូ ជាមួយ 
Aziza School, Big Stories Co. 
(បាទាសអូស្តាាលី) និងអ្នករស់នាក្នុង
ប៊ូឌីងមួយចំនួន។

Sa Sa Art Projects
@White Building

ការចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនាប័ណ្ណសរ
សិលាបៈសហគមន៍ក្នុងសាុក និង 
ទីា្លាបណ្ណាល័យ និងបណ្ណសរតាម              
អ៊ីនធើណិត www.whitebuilding.
org ។ នាះគឺជាប័ណ្ណសរសិលាបៈដាល 
មានរូបនិងសំលាងរស់រវីក ដាល      
ផលិតនាឯប៊ូឌីងដាយអ្នកសាុក និង
សិលាបករដាលមកទសាសនា។ បើកជូន 
ជាសារណ: ពីថ្ងាទី ១៩-២៦ 
ខាមករា ម៉ាង ២-៦លា្ងាច។ ទីតាំង: 
ជាន់ទី១ នាចន្លាះជណ្តើរទី៤ និង
ទី៥ នាប៊ូឌីង។ សូមដើរតាមស្លាក 
សញ្ញានាចាកចូល កាច់ជាុងមហាវិថី
សម្តាចសុារសនិងផ្លូវលាខ២៩៤។ 
ពាឹះត្តិការណ៍នាះគឺជាផ្នាកមួយនា Bonn 
Phum Nov Bo-Ding (បុណាយភូមិ 
នាប៊ូឌីង) ដាលរៀបចំដាយគមាាង 
Sa Sa Art។

ម៉ាង៧:៣០ យប់ - ម៉ាង៨:៣០ យប់ 
ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
ការបើកពិព័រណ៍រូបថត : ប័ណ្ណសរ 
សិលាបៈ "មួយឆ្នាំនាក្នុងអគរ"
Aziza School and Sa Sa Art Projects
@White Building

ការតាំងពិព័រណ៍នាស៊ារីរូបថត 
ដាលបង្កើតឡើងដាយកាុម AZIZA 
នាប៊ូឌីង ក្នុងអំឡុងពាលឆ្នាំ ២០១២ 
និងឆ្នាំ ២០១៣ បនផ្តល់នូវទសាសនៈ
វិស័យដាលមានតាមួយគត់ស្ដីពីជីវិត
នាក្នុងសង្កាត់នាះ។ រៀបចំដាយ Lim 
Sokchanlina។ បើកជារៀងរាល់ថ្ងា: 
១៩-២៦ ខាមករា ម៉ាង ២-៦ លា្ងាច។ 
ទីតាំង:គមាាង Sa Sa Art ជាន់ទី២ 
នាចន្លាះជណ្តើរទី ៤ និងទី ៥។ សូម
ដើរតាមផ្លាកសញ្ញានាចាកចូលកាច់
ជាុងមហាវិថីសម្តាចសុារសនិង 
ផ្លូវលាខ២៩៤។ ពាឹះត្តិការណ៍នាះគឺជា 
ផ្នាកមួយនា Bonn Phum Nov 
Bo-Ding (បុណាយភូមិ នាប៊ូឌីង)ដាល 
រៀបចំដាយ Sa Sa Art Projects។

ក
្រុងភ្នំព

្រញ  ថ្ង្រ សុក្រ ទី១៧ ខ្រ មករា

  ថ្ង្រ សៅរ៍ ទី១៨ ខ្រ មករា

៤

ព័ត៌មានលំអិតរបស់គំរាងអាចរកបន
នាគាហទំព័ររបស់មហាសាព។



@Chanthy’s Café at the White 
Building

កូនមហាសាពភាពយន្តរាតាី 
នាឯហាងកាហ្វារបស់ 
Chanthy នាប៊ូឌីង 
ដាយមានបង្ហាញស្នាដាខាសាភាពយន្ត 
និងបាព័ន្ធផាសព្វផាាយ ដាលផលិតដាយ 
Aziza Film School, គមាាង Sa 
Sa Art និងបាជាពលរដ្ឋនា ប៊ូឌីង។ 
សមិទ្ធិករភាពយន្ត និងភ្ញៀវពិសាសៗនឹះ
ងមានវត្តមានដើមាបីណានាំខាសាភាពយន្តរ
បស់ពួកគានាយប់ថ្ងាទី ១៩    មករា។ 
ទីតាំង : ហាងកាហ្វារបស់ Chanthy 
ជាន់ផ្ទាល់ដីនាចន្លាះជណ្តើរទី ៣ 
និង ទី ៤ ប៊ូឌីង។ សូមដើរតាមស្លាក 
សញ្ញានាចាកចូល កាច់ជាុងមហាវិថី
សម្តាចសុារសនិងផ្លូវលាខ២៩៤។ 
ពាឹះត្តិការណ៍នាះគឺជាផ្នាកមួយនា 
Bonn Phum Nov Bo-
Ding (បុណាយភូមិនាប៊ូឌីង) 
ដាលរៀបចំដាយគមាាង Sa Sa Art។

Epic Arts: Anthony Evans, Ken 
Sokna, Laura Scott, Lay Noth, Mary, 
Po Sakun, Onn Sokny, Ork Savy, 
Ou Buntheng, Sut Sopha and Tov 
Bunroath
@The Mansion

តាូវបនបង្កើតឡើងដាយកាុមអ្នក 
សម្ដាង Epic Encounters និងអ្នក 
នាដសស្ដា Becky Devitt ដើមាបីលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹះង និងអប់រំបាជារាស្ដា
អំពីគាាះ ថា្នាក់នាការបើកបរម៉ូតូក្នុង
បាទាសកម្ពុជា តាមរយៈការសម្តាង 
និងល្ខាន។ ការសម្ដាងនាះនឹះងកើតមាន 
ជាបនា្ទាប់ដាយកិច្ចពិភាកាា និងសិកា្ខា 
សលាស្ដីពីចលនា។ 

ម៉ាង១ រសៀល - ម៉ាង២ រសៀល 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី១៩ ខាមករា
ការដឹះកនាំកិច្ចពិភាកាាជាមួយអ្នក
ចាត់ចាងមហាសាព និងវិចិតាករ
Various Artists
@The Mansion

ចូលរួមជាមួយអ្នកចាត់ចាងមហាសាព 
លាកសុវណ្ណភីឡុង និងសិលាបករឯ 
ទៀត ដើមាបីស្វាងយល់ពី “គំនិតដើមាបី
ទីកាុងយើង” និងរបៀបបង្កើតគំនិត
ាំងនាះ នាពាលធ្វើដំណើរទសាសន
កិច្ចដាលមានមគ្គុទាសក៍ពិសាសនាះ 
ជាភាសខ្មារ។

ម៉ាង២ រសៀល - ម៉ាង៤ លា្ងាច 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី១៩ ខាមករា
សិកា្ខាសលាស្ដីពី Cambodia Knits
Cambodia Knits
@The Mansion

Cambodia Knits បនអញ្ជើញស
ារណជនដើមាបីស្វាងយល់ពីការ ប៉ាក់ 
តាមរយៈសិកា្ខាសលាផ្ទាល់ បនា្ទាប់ 
ពីមារៀនដាលមាន រយៈពាល៥នាទី អ្នក 
រាល់គ្នាអាចប៉ាក់បន។

ម៉ាង៤:៣០ លា្ងាច - ម៉ាង៥:៣០ 
លា្ងាច ថ្ងាអាទិតាយ ទី១៩ ខាមករា
កាបួនដង្ហាសិលាបករ និងការជួបជុំគ្នា
Cambodia Living Arts & Tiny Toones
@CLA office (starting point)  and 
The Mansion( end point)

កាបួនដង្ហាររបស់តនា្តីករដាយមានការ
ជិះសីុក្ល ូ“ពាយុះអំបាះ” ដាយ Cambodia 
Knits ជាមួយនឹះងសមាគមសុីក្លូ នឹះង 
ជិះតាមមហាវិថីសម្តាចសុារស 
ហើយ មកដល់វិមាន The Mansion 
ជាកន្លាងដាលកាុមរាំហុីបហបមកពី 
Tiny Toones នឹះងនារង់ចំា។ ពួកគា
ាំងអស់គ្នានឹះងបង្កើតបនជាការ
ជួបជុំគ្នាមួយ ម៉ាង ៥:៣០លា្ងាច 
នា The Mansion ដាយនាំមក 
នូវទមាង់បុរាណនិងសហសម័យនា 
តន្ដាី និងការរាំ។

ម៉ាង៥:៣០ លា្ងាច - ម៉ាង៨:៣០ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី១៩ ខាមករា
ពិព័រណ៌តូចៗនាប៊ូឌីង
Aziza School and Sa Sa Art Projects
@White Building

ស្នាដាសិលាបៈដាលតាំងបង្ហាញនាក្នុង 
ចំណាមតូបលក់តាម ផាារភាជនីយ
ដា្ឋាន ហាងអ៊ុតសក់ ហាង និង ទីតាំងនា
ពីមុខហាង នាតាមជាន់ផ្ទាល់ដីនាប៊ូឌីង 
បង្ហាញពីការតំឡើង និងឯកសរដ៏ចាើន
សន្ធឹះកស្ដីពីការសម្ដាង និងស្នាដាសិលាបៈ 
ដាលបង្កើតដាយគមាាង Sa Sa Art 
និង  Aziza School។ ទីតាំង ៖ នាតាម 
ទីតាំងខាងមុខហាងនាជាន់ផ្ទាល់ដីនា 
ប៊ូឌីង។ សូមរកមើលស្លាកសញ្ញា។ 
ពាឹះត្តិការណ៍នាះគឺជាផ្នាកមួយនា 
Bonn Phum Nov Bo-Ding 
(បុណាយភូមិនាប៊ូឌីង) ។

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៧:៣០ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី១៩ ខាមករា
រាងភាពយន្តកាហ្វារបស់ Chanthy
Aziza School and Sa Sa Art Projects 
with White Building residents

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង១០ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី១៩ ខាមករា
គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង:
ភ្នំពាញ
Various Artists
@The Mansion
ពិព័រណ៌ជាកាុមនាទីកាុងភ្នំពាញបើក
សំរាប់សារណៈជន

ម៉ាង៦ - ១០យប់ 
ជំនួបភាសជ្ជៈមហាសាព និង ការប
ញ្ចាំងភាពយន្តខាងកាារៀបចំដាយ 
Bophana Audiovisual Research 
Centre

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង៦ លា្ងាច 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី១៩ ខាមករា
កាហ្វា កង់បី
ChildSafe
@The Mansion

ពីខាងក្នុងកង់បីជួបសមាជិកបណ្តាញ 
សុវត្ថិភាពកុមារ និងរៀនពីរបៀបការពារ 
កុមារនាក្នុងជីវិតបាចាំថ្ងារបស់ពួកគា
ខណៈ ដាលរីករាយ ជាមួយភាសជ្ជៈ 
សាស់ដាលមានលក់នាតាមមា្នាក់តូប
ក្នុងសហគមន៍។ ANZ Royal 
នឹះងផ្តល់ជូនឆ័តាសំរាប់ជាម្លប់។

ម៉ាង១០:៣០ ពាឹះក - ម៉ាង១១:៣០ 
ពាឹះក ថ្ងាអាទិតាយ ទី១៩ ខាមករា
ម៉ូតូ ម៉ូតូ

ក
្រុងភ្នំព

្រញ

  ថ្ង្រ អាទិត្រយ ទី១៩ ែខ មករា

ម៉ាង៨:៣០ យប់ - ដល់យប់ជាា 
ថ្ងាសារ៍ ទី១៨ ខាមករា
ខាមបូជាម (Cambojam)
Various Artists
@The Mansion

កម្មវិធីតន្តាីផាាយបន្តផ្ទាល់ 
ផ្ដល់ជូនដាយ Foreign Correspon-
dents Club Phnom Penh។

ទីកន្ល្រង នៅក្រុងភ្នំព្រញ

Bophana Audiovisual Research Centre
64 Oknha Men (Street 200)
023 992 174 | www.bophana.org

Hiroshima House
Street 13, inside Wat Unalaom pagoda complex 
(entrance at West gate, in front of Friends The Restaurant)
033 209 2278

Institut Français
218 Keo Chea (Street 184)
023 213 124 | www.institutfrancais-cambodge.com

Java Café
56 Sihanouk Blvd
023 987 420, 012 833 512 | www.javacafeandgallery.com

Meta House
37 Sothearos Boulevard
010 312 333, 023 224 140 | www.meta-house.com

Mith Samlanh
215 Street 13
023 220 596 | www.mithsamlanh.org

Romeet Gallery
34E1 Street 178
092 953 567 | www.romeet.com

Sa Sa Bassac
18E2, Sothearos (Street 3)
077 374 110 | www.sasabassac.com

The Mansion
3 Sothearos Blvd (behind FCC Phnom Penh)
023 210 142 | www.fcccambodia.com

White Building (Sa Sa Art Projects)
Entrance corner Sothearos Blvd and St 294
www.whitebuilding.org

៦

   ដំណើរទាសចរណ៍ស្ថាបតាយកម្ម

Khmer Architecture Tours ផ្តល់ជូននូវ 
ដំណើរទសាសនកិច្ចជាចាើនក្នុងកំឡុង
ពាលមហាសាព ដាលមានគាប់តម្លា
ហើយភាគចាើនគឺមិនគិតថ្លាសំរាប់
បាជាជនកម្ពុជា។ទាសចរណ៍ាំងនាះ 
រួមមាន ស្ថាបតាយកម្មខ្មារទំនើប ឆ្នាំ 
១៩៦០ នាពីមុខបសក់ និង  មហា
សាពចតុមុខទីា្លាកីឡាចំរុះ(ស្តាតអូឡាំ
ពិក) និងនាកណ្តាលកាុងតាមសុីក្លូ។

ព័ត៌មានលំអិតនាដំណើរទាសចរណ៍ 
គាហទំព័រ www.ka-tours.org ការកក់ 
សំបុតាអាចធ្វើបនតាមរយៈអ៊ីម៉ាល 
contact@ka-tours.org

ទទួលបនបាព័ន្ធបាតិបត្តិការ 
Android APP សំរាប់កាល
បរិច្ឆាទរបស់ពាឹះត្តិការណ៍ព័ត៌មាន
និងការរំលឹះក!់
បង្កើតដាយ Golden Gecko



ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង១០ យប់ 
ថ្ងាពុធ ទី២២ ខាមករា
គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង:
ភ្នំពាញ
Various Artists
@The Mansion
ពិព័រណ៌ជាកាុមនាទីកាុងភ្នំពាញបើក
សំរាប់សារណៈជន

ម៉ាង៦ - ១០យប់ 
ជំនួបភាសជ្ជៈមហាសាព និង ការប
ញ្ចាំងភាពយន្តខាងកាារៀបចំដាយ 
Bophana Audiovisual Research 
Centre
@The Mansion

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៧:៣០ យប់ 
ថ្ងាពុធ ទី២២ ខាមករា
រាងភាពយន្តកាហ្វារបស់ Chanthy

@The Mansion
ពិព័រណ៌ជាកាុមនាទីកាុងភ្នំពាញបើក
សំរាប់សារណៈជន

ម៉ាង៦ - ១០យប់ 
ជំនួបភាសជ្ជៈមហាសាព និង ការប
ញ្ចាំងភាពយន្តខាងកាារៀបចំដាយ 
Bophana Audiovisual Research 
Centre
@The Mansion

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៧:៣០ យប់ 
ថ្ងាអង្គារ ទី២១ ខាមករា
រាងភាពយន្តកាហ្វារបស់ Chanthy
Aziza School and Sa Sa Art Projects 
with White Building residents
@Chanthy’s Café at the White Building

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៩ យប់
ថ្ងាអង្គារ ទី២១ ខាមករា
ជាងគំនូររាជានីភ្នពំាញ: Svay Ken
Svay Ken
@Meta House

តាូវបនរៀបចំដាយ Meta House 
ការតាំងពិព័រណ៍នាះបង្ហាញអំពី
លក្ខណៈឯកសរនាស្នាដារបស់ Svay 
Ken ដាលបនស្លាប់ទាហើយ។ 
សិលាបៈករ រូបនាះបនចាត់ចាងថតយក

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង១០ យប់ 
ថ្ងាច័ន្ទ ទី២០ ខាមករា
គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង:
ភ្នំពាញ
Various Artists
@The Mansion
ពិព័រណ៌ជាកាុមនាទីកាុងភ្នំពាញបើកសំ
រាប់សារណៈជន

ម៉ាង៦ - ១០យប់ 
ជំនួបភាសជ្ជៈមហាសាព និង ការប
ញ្ចាំងភាពយន្តខាងកាារៀបចំដាយ 
Bophana Audiovisual Research 
Centre
@The Mansion

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៧:៣០ យប់ 
ថ្ងាច័ន្ទ ទី២០ ខាមករា
រាងភាពយន្តកាហ្វារបស់ Chanthy
Aziza School and Sa Sa Art Projects 
with White Building residents
@Chanthy’s Café at the White 
Building

ម៉ាង៧ យប់ - ម៉ាង៨ យប់ 
ថ្ងាច័ន្ទ ទី២០ ខាមករា

ម៉ាង១០:០០ ពាឹះក - ម៉ាង១០:០០ លា្ងាច  ទី១៨  ដល់ ២៦ ខាមករា

គំនិតសំរាប់ទីកាុង: ភ្នំពាញ
@The Mansion
ការតាំងពិព័រណ៌នាះបើកជាសារណៈរៀងរាល់ថ្ងាក្នុងកំឡុងពាលមហាសាព។ ជារៀងរាល់រាតាី The Mansion នឹះងបាា
កា្លាយទាជាជំនួបភាសជ្ជៈមហាសាព ដាលបើកពីម៉ាង៦ ដល់ម៉ាង១០យប់ ជាបរដាលអប់ដាយបទចំរៀង ភាពយន្ត 
និង ការសំដាង  ជាមួយនឹះង ការផ្តល់ជូន អាហា និង ភាសជ្ជៈ សំរាប់កុម៉�ង់។

ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តកាា ដាលរៀបចំដាយ Bophana នាថ្ងាអាទិតាយ រហូតដល់យប់ថ្ងាពាហសាបត្ត៍ 
ម៉ាង៨:៣០ យប់ ជាមួយនឹះងការជាើសរីសភាពយន្តឯកសរ ភាពយន្តជំនាន់រុងរៀងរបស់កម្ពុជា ភាពយន្តថ្មីៗ។ 
កម្មវិធីលំអិតអាចរកបននា www.ourcityfestival.org.

ពន្លឺ សាមាល និង កាយវិការ 
ពីខាត្តបត់ដំបង
Loeum Lorn, Long Kosal, Make 
Maek, Mao Soviet, Michael Laub, 
Pip Kelly and Studio Revolt
@Romeet Gallery

ស្នាដាសិលាបៈថ្មីៗជាចាើនមកពីខាង
ខាត្តបត់ដំបង ដាលរួមាំងថតរូប 
ការចូលបាឡូករបស់សារណជន 
ឥរិយាបថ និងល្ខានសាបាក 
តាមរយៈ ការឱាយរូបភាពមានចលនា 
គាសូមទសាសនិកជនឱាយអង្គុយមើលការ 
បញ្ចាំងពីតូបដាលនាទល់មុខសាប   
ពាលរីករាយជាមួយចំណីអាហារតាម  
ចិញ្ចើមផ្លូវមួយចំនួននាក្នុងសាុក។ 
ស្នាដា ការងរនាះក៏នឹះងតាូវបនដាក់ 
បញ្ចាំងនាក្នុងវិចិតាសល នាថ្ងាទី 
២០-២៦ ខាមករា ពីម៉ាង ១០ 
ពាឹះកដល់ ៦ លា្ងាច។

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង១០ យប់ 
ថ្ងាអង្គារ ទី២១ ខាមករា
គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង:
ភ្នំពាញ 
Various Artists

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង១០ យប់ 
ថ្ងាពាហសាបត្ត៍ ទី២៣ ខាមករា
គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង:
ភ្នំពាញ
Various Artists
@The Mansion
ពិព័រណ៌ជាកាុមនាទីកាុងភ្នំពាញបើក
សំរាប់សារណៈជន

ម៉ាង៦ - ១០យប់ 
ជំនួបភាសជ្ជៈមហាសាព និង ការប
ញ្ចាំងភាពយន្តខាងកាារៀបចំដាយ 
Bophana Audiovisual Research 
Centre
@The Mansion

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៧:៣០ យប់ 
ថ្ងាពាហសាបត្ត៍ ទី២៣ ខាមករា
រាងភាពយន្តកាហ្វារបស់ Chanthy

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង១០ យប់ 
ថ្ងាសុកា ទី២៤ ខាមករា
គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង:
ភ្នំពាញ
Various Artists
@The Mansion
ពិព័រណ៌ជាកាុមនាទីកាុងភ្នំពាញបើក
សំរាប់សារណៈជន

ក
្រុងភ្នំព

្រញ  ថ្ង្រ ច័ន្ទ ទី២០ ខ្រ មករា

  ថ្ង្រ អង្គ្ររ ទី២១ ខ្រ មករា   ថ្ង្រ ពុធ ទី២២ ខ្រ មករា   ថ្ង្រ ព្រហស្របត្ត� ទី២៣ ែខ មករា

  ថ្ង្រ  សុ�ក ទី២៤ ខ្រ មករា

៨

ជីវិតបាចាំថ្ងាដាលនាជុំវិញគត់ ហើយ
បនជៀសវាងពីរូបភាពដ៏ធំនាបាាសទ
នានា និងជីវិតគាូគង្វាលដាលបនតាូវ 
គាគិតថាល្អវិសាស ដាលធ្វើកើនចំនួន 
វិចិតាសលរបស់ខ្មារ។ គំនូរដាល 
មិនខូច ទាង់ទាាយដើមនា ក្នុងពិព័ណ៌ 
នាះ បង្ហាញពីមិត្តភក្តិនិងកាុមគាួសរ 
ការរស់រានមានជីវិតកាាមរបបខ្មារ
កាហម ជម្ងឺ និងជីវិតតាមចិញ្ចើមផ្លូវ 
ធម្មតា បង្ហាញពីភាពសមញ្ញយា៉ាង 
បាាកដនារចនាបទ និងចំណាះ 
ជំនាញដ៏ស្មុគាស្មាញ ដាលជាភាព 
អស្ចារាយនាស្នាដារបស់ Svay Ken ។ជា 
មួយនឹះងឫកពារសុភាពរាបសរ Svay 
Ken កាលម្ដងនាះបននិយាយថា 
“គំនូររបស់ខ្ញុំគឺដូចជាមា៉ាសុីនថត
នា ជីវិត របស់ខ្ញុំដាលមានអាយុ ៦០ 
ឆ្នាំ។ ” ការដាលស្នាដារបស់លាកបន 
ផ្តល់នូវសាចក្តីថ្លាថ្នូរ និងបាវត្តិសសា្ត 
ទាដល់ជីវិតសមញ្ញរបស់បាជាពលរដ្ឋ 
ដាលមិនទាុឌទាាម ដាលលាកបន 
សរសើរជាខា្លាំងនាះ គឺជាទាពកាសលាយ 
របស់លាកផងដារ។

Various Artists
@Chanthy’s Café at the White 
Building

ម៉ាង៦:៣០ លា្ងាច - ម៉ាង៨:៣០ យប់ 
ថ្ងាពាហសាបត្ត៍ ទី២៣ ខាមករា
ផ្នាកសំខាន់ជាទីតាំង - ការសម្តាង 
/ ការបញ្ចាំង / សំណួរនិងចម្លើយ
Amrita Performing Arts, Anida 
Yoeu Ali with students from Royal 
University of Fine Arts.
@Institut Francais

បទបង្ហាញនាតាមសិកា្ខាសលាស្ដីពី 
ការសម្ដាងសិលាបៈ ដាលសមាបសមាួល 
ដាយ Anida Yoeu Ali ជាមួយសិសាស 
ខាងសិលាបៈរូបដាលមកពី សកល 
វិទាយាល័យភូមិន្ទវិចិតាសិលាបៈ ស្ដីពី 
បាានបទដាលរួមមាន ការ កំណត់ 
ដល់ការសម្ដាង (បាវត្តិសសា្ត និង អ្នក
តាួសតាាយផ្លូវ) ការរុករកការសម្ដាង
សិលាបៈបាចាំតំបន់ របំ ការសម្ដាង 
សិលាបៈ និងមហាសាប ពាមាំង 
ស្វាងរកអត្ថន័យ (បុគ្គល និង នយា 
បយ)។ ពាឹះត្តកិារណ៍នាះនឹះងរួម បញ្ចលូ 
ាំងការបញ្ចាំងខាសាវីដាអូជា ចាើន 
ដាល Amrita Performing Arts 
ស្ដីពីបាានបទ “ការរាំនាជុំវិញទីកាុង” 
ដាលអ្នករាំឆ្លើយតបដាយផ្ទាល់ និង 
ជាលក្ខណៈបុគ្គល ចំពាះបរិស្ថាន 
របស់ពួកគា។ កម្មវិធី សំណួរ-ចម្លើយ 
ក៏នឹះងបាពាឹះត្តទា ជាមួយអ្នកសំដាង 
និងអ្នកនាដសស្ដា ធ្វើឡើងដាយមាន
ការបកបាាបាដាញជាភាសអង់គ្លាស 
និងភាសបរាំង។

Aziza School and Sa Sa Art Projects 
with White Building residents
@Chanthy’s Café at the White Building

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៨:៣០ យប់ 
ថ្ងាពុធ ទី២២ ខាមករា
រាជានីភ្នំពាញ : 
សង្គាាះបុរាណវត្ថុវិទាយា
Amy Lee Sanford, Khvay Samnang, 
Lim Sokchanlina, Sok Chan-
rado, Svay Sareth, Than Sok & Tith 
Kanitha
@Sa Sa Bassac

ការតាំងពិព័រណ៍ជាកាុមនាះខិតទារក 
ការអនុវត្តន៍នាការសម្ដាងនាសហ 
សម័យ តាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់ពួក 
គាទានឹះងទីកាុង។ ការដាក់បញ្ចាំងរយៈ 
ពាល៩០នាទីនាលើប៉ុស្ដ៍តាមួយ 
បង្ហាញពីវីដាអូចំនួន១២ របស់សិលាបករ 
បាាំបួននាក់ ហើយទីតាំងសមាាប់អា
នសៀវភាមួយកន្លាងផ្តល់នូវសមា្ភារៈ 
បរិបទ ពីអតីតកាល និងបច្ចុបាបន្នកាល។



បរិបទថ្មីទាដល់បាវត្តិដាលពួកគាបន
បង្ហាញ។ ការថតរូបភាព ខាសាភាពយន្ត 
និង បាព័ន្ធផាសព្វផាាយចមាុះ។បង្ហាញ
ជូនរូបថតរួមជាមួយព័តមានចំរុះ 
និងភាពយន្ត អមជាមួយ។ Jorng 
Jam មានដាក់បង្ហាញនា ៖ ថ្ងាទី ២៥ 
ខាមករា ដល់ ថ្ងាទី ៣ ខាកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០១៤។

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៧:៣០ យប់ 
ថ្ងាសារ៍ ទី២៥ ខាមករា
ភាពយន្តនាហាងកាហ្វារបស់ចន្ធី
Aziza School and Sa Sa Art Projects 
with White Building residents
@Chanthy’s Café at the White 
Building

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៩ យប់ ថ្ងាសារ៍ 
ទី២៥ ខាមករា
នាតាមដងផ្លូវ សិកា្ខាសលាដាយ 
apexart Franchise
Curated by Chương-Đài Võ with 
artists: Amy Lee Sanford, Ashley 
Billingsley, Kong Vollak, Margaret 
Honda, Rainer Prohaska & 
Sandrine Llouquet
@Java Café

‘នាតាមដងផ្លូវ’ តាូវបនបំផុសគំនិត 
ដាយវបាបធម៌របស់អ្នកដើរលក់នា
អាសុីអាគ្នាយ៍ ហើយចិញ្ចើមផ្លូវ និង      
ផ្លាហាា គឺជាទីជួបជុំដ៏សំខាន់មួយ 
សមាាប់អាជីវកម្ម និងទំនាក់ទំនង
សង្គម។ ការតាំងពិព័រណ៍នាះគឺជាការ 
កាលាកមើលដាយបាៀបធៀបគ្នាចំពាះ  
ឥទ្ធិពលនាសកលភាវូបនីយកម្ម មក 
លើសហគមន៍សារណៈនាទូាំង 
ពិភពលាក តាមរយៈការសង្កាតមើល
វបាបធម៌របស់អ្នកដើរលក់របស់ពួកគា។ 
សិលាបករដាលចូលរួម បង្កើតការងរថ្មី
ដាលពិចារណមូលបទតាមទីតាំងល្អ
នាកាលអាកាសរបស់ពួកគា ៖ Boston, 
Los Angeles, Phnom Penh, Saigon 
និង Vienna ។ 

និរន្តរភាព នាក្នុងបរិបទអាគ្នាយ៍អាសុី។ 
ដាយមានការធ្វើបទបង្ហាញដាយ 
Komitu Architects, Building Trust  
International, Architetti
 Senza Frontiere Italia និង
មូលនិធិអភិវឌាឍសហគមន៍។ 

ម៉ាង៨ យប់ - ដល់យប់ជាា ថ្ងាសុកា 
ទី២៤ ខាមករា
ពិធីជប់លៀងទីកាុងយើង
Various Artists
@Meta House/Art Café 

DJs Dr. Wah Wah និង Nico-
matic ចាក់បញ្ចាំង “ភ្លាងរបំទីកាុង” 
ជាមួយនឹះង “សិលាបៈវីដាអូឆ្លងទិកាុង” ។

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង១០ យប់ 
ថ្ងាសារ៍ ទី២៥ ខាមករា
គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង:
ភ្នំពាញ
Various Artists
@The Mansion
ពិព័រណ៌ជាកាុមនាទីកាុងភ្នំពាញបើក
សំរាប់សារណៈជន

ម៉ាង៦ - ១០យប់ 
ជំនួបភាសជ្ជៈមហាសាព
@The Mansion

ម៉ាង៨:៣០ ពាឹះក - ម៉ាង៤ លា្ងាច 
ថ្ងាសារ៍ ទី២៥ ខាមករា
ស្ថាបតាយកម្មបាកបដាយនិរន្តរភាព 
ទាសចរណ៍តាមរថយន្តកាុង
Komitu Architects and Kouk 
Khleang Youth Center
@Meeting point: Meta House

ទាសចរណ៍តាមរថយន្តកាុងនាះ ដាល 
ផ្ដល់ជូនដាយ Komitu Architects ដើរ  
ទសាសនកិច្ចគមាាងស្ថាបតាយកម្ម បាកប 
ដាយនិរន្តរភាពនាទូាំង ទីកាុង 
រួមមានមជាឈមណ្ឌលយុវជន Kouk 

Khleang, Habitat for Humanity, 
និង គមាាងមូលនិធិអភិវឌាឍន៍ 
សហគមន៍ ។ ចាប់ចាញដំណើរពី 
Meta House នាម៉ាង៨:៣០ពាឹះក 
និង តាឡប់មកវិញនាម៉ាង៤លា្ងាច 
ជាមួយនឹះងអ្នកចូលរួមអតិបរមា២៥រូប។ 
សូមតាៀមភាសជ្ជៈ និង អាហារ ផ្ទាល់ 
ខ្លួនមកក្នុងដំណើរទាសចរណ៍នាះ! 
ចូលទាកាន់ http://bit.ly/19UiScd 
ដើមាបីចុះឈ្មាះ កន្លាងមានកំណត់។

ម៉ាង៩ ពាឹះក - ម៉ាង១ រសៀល 
ថ្ងាសារ៍ ទី២៥ ខាមករា
បើកស្ទូឌីយាជាមួយសិលាបករ 
Nguyen Thi Thanh Mai
@White Building

សិលាបករជាប់និវាសនដា្ឋាន គឺ 
Nguyen Thi Thanh Mai នា Pisaot 
បនស្វាគមន៍ជាសារណជនមកកាន់  
ស្ទូឌីយារបស់នាង ដាលបង្ហាញពីការ 
ងរកំពុងបន្តនាគមាាង Sa Sa Art។ 
គមាាង Sa Sa Art នាជាន់ទី២ 
ចន្លាះជណ្តើរទី៤ និងទី៥។ សូមដើរ 
តាមផ្លាកសញ្ញានាចាកចូល កាច់ 
ជាុងមហាវិថីសម្តាចសុារស និងផ្លូវ 
លាខ២៩៤។ ពាឹះត្តិការណ៍នាះ គឺជា 
ផ្នាកមួយនា Bonn Phum Nov 
Bo-Ding (បុណាយភូមិនាប៊ូឌីង) 
ដាលរៀបចំដាយ គមាាងSa Sa Art។

ម៉ាង៣ រសៀល - ម៉ាង៦ លា្ងាច 
ថ្ងាសារ៍ ទី២៥ ខាមករា
ចងចាំ
Kim Hak, Kong Vollak, Neak Sophal, 
Neang Kavich, and Pip Kelly 
(Asialink) as Creative Producer
@Bophana Audiovisual Resource 
Centre

ចងចាំ (Jorng Jam) បននាំមកនូវ 
សិលាបករ និងសច់ញាត្តិ របស់ពួក 
គាផ្ទាល់ពាមាំងមិត្តភក្តិ ដើមាបីរកនឹះក 
ចងចាំ និងកាច្នាអតីតកាលតាមរយៈ 
រូបថតនិងរឿងចាស់ៗ។បនា្ទាប់ពី 
ការសុើបរករបស់គាសិលាបករមា្នាក់ៗ 
បង្កើតការងរថ្មីហើយផ្តល់អត្ថន័យ និង

ម៉ាង១០ ពាឹះក - ម៉ាង១០ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២៦ ខាមករា
គំនិតសំរាប់ទីកាុងយើង:
ភ្នំពាញ
Various Artists
@The Mansion
ពិព័រណ៌ជាកាុមនាទីកាុងភ្នំពាញបើកសំ
រាប់សារណៈជន

ម៉ាង៦ - ១០យប់ 
ជំនួបភាសជ្ជៈមហាសាព
@The Mansion

ម៉ាង៣ រសៀល - ម៉ាង៥ លា្ងាច 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២៦ ខាមករា
ការរចនាជាពិព័រណ៍ និង ពិធីបាគ
ល់រង្វាន់ស្ថាបតាយកម្មសកម្មនិយម
Sahmakum Teang Tnaut (STT) & 
architecture students
@Hiroshima House( Wat Unalaom)

ការតាំងពិព័រណ៍នាការរចនា 
ម៉ូដាល និងចលនា 3D 
ដាយនិសាសិតផ្នាកស្ថាបតាយកម្ម ដាលតាូវ 
បនបង្កើតឡើងនាក្នុងការឆ្លើយតបទា 
សិកា្ខាសលាស្តីពីការរចនាជាសកម្ម 
និយម និង ការលើកដំកើងសហគមន៍ 
ដាលសមាបសមាួលដាយ 
Sahmakum Teang Tnaut (STT) ។ 
សិកា្ខាសលានាះផ្តាតលើសហគមន៍ 
ងយរងគាាះពីរ ៖ អណ្តូង និង នា 
តាម បណ្តាយផ្លូវរទាះភ្លើងហើយបន 
ស្នើសិកា្ខាកាមឱាយបង្កើតជាដំណាះ 
សាាយ ដាលអាចបាើបាាស់បនដាយ 
សនាសំសំចាសមាាប់បាជាពលរដ្ឋ និង
ផ្តល់នូវការរស់នាថ្លាថ្នូរ។ អំឡុងពាល 
ពិព័រណ៍នាះ STT នឹះងបាកាស អ្នកឈ្នះ 

រង្វាន់ពីការបាកួតបាជាងនាះ។

ម៉ាង៥ លា្ងាច - ម៉ាង៦:៣០ លា្ងាច 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២៦ ខាមករា
ការអានកំណពាយ
Greg Bem, Soknea Nhim, & poets
@The Mansion
ពាឹះត្តិការណ៍នាះជាការអានស្នាដាអកាសរ
សស្តា ដាលផ្ដាតលើកំណពាយ។ ពាឹះត្តិ
ការណ៍នាះនឹះងបង្ហាញអ្នកអានបាមាណ
ដប់រូប ដាលមានបាបបទ បាវត្តិ អាយុ 
និងកមាិតជំនាញគាប់មុខ ជាពិសាស 
ផ្ដាតទាលើអ្នកនិពន្ធវ័យក្មាង។ វាគ្មិន 
នឹះងចង្អុលទាកាន់ផ្លូវនាខាងកាា 
កន្លាងមហាសាព ហើយវាគ្មិននឹះងអាន 
ដាក់អំភ្លីទាកាន់អ្នករស់នាក្នុងទីកាុ
ងនាះ ដាយបង្កើតបនជាថាមពល 
សមាាប់សម្ដាង ប៉ុន្តាក៏លើកទឹះកចិត្តដល់ 
វាទិកាដាលបើកចំហសមាាប់ការពិភាកាា
ឆ្លើយតបពីសំណក់សារណជន 
បនា្ទាប់ពីការអាន។

ម៉ាង៧:៣០ យប់ - ម៉ាង៨:៣០ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២៦ ខាមករា
ពាះចន្ទចុះ
Common Sole
@The Mansion

Common Sole ដាលមានមូលដា្ឋាន 
នាបាទាសកម្ពជុា មានបំណងផាសព្វផាាយ
មធាយាបយបាកបដាយគំនិតច្នាបាឌិត
នាការសម្តាង ការរៀន និងការបងាៀន 
តាមរយៈដំណើរការច្នាបាឌិត ដាលតាូវ
រួមសហការជាមួយ សិលាបករ សិលាប 
ការិនី មកពីទឹះកដី និងបាវត្តិផាសាងៗ។ 
ភាស និងវិធីសសា្តដាលធ្វើឲាយបាសើរ 
ឡើងនូវចក្ខុវិស័យ។ “ពាះចន្ទចុះ” 
គឺជាការដំឡើង និង ការសំដាងនា
ទីតាំងជាក់លាក់មួយជុំវិញ The 
Mansion។ ការងរនាះជាមួយចូលរួម 
ពីអ្នកសំដាងពីគាប់មជាឈដា្ឋានដាល
មាន ចំណប់អារម្មណ៍លើវដ្តនាពាះចន្ទ 
ស្វាងយល់ពីធម្មជាតិ និង កំលាំង  
ស្ថាបតាយកម្មដាលនាំយើងខិតជិតនាជា
មួយគ្នា និងក្នុងពាលតាមួយបំបាកឲាយ
ឆ្ងាយពីគ្នា។

  ថ្ង្រ សៅរ៍ ទី២៥ ខ្រ មករា

  ថ្ង្រ អាទិត្រយ ទី២៦ ែខ មករា

១០

ក
្រុងភ្នំព

្រញម៉ាង៦ - ១០យប់ 
ជំនួបភាសជ្ជៈមហាសាព
@The Mansion

ម៉ាង២ រសៀល - ម៉ាង៤ លា្ងាច 
ថ្ងាសុកា ទី២៤ ខាមករា
វិស្វករ និង កុមារ
Advancing Engineering 
Consultants and Mith Samlanh
@Mith Samlanh, entrance to right 
hand side of Friends the restaurant

ទីបាឹះកាាយាបល់វិស្វកម្មជឿនលឿន 
និង ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយកុមារនាអង្គ
ការមិត្តសំឡាញ់ ដាយមានកិច្ចសហ
ការជាមួយអង្គការកាារដា្ឋាភិបល 
ផាសាងទៀត និងសលារៀនសារណៈ 
ដើមាបីកាបាាទីកាុងតាមរយៈសិកា្ខា 
សលា និងសកម្មភាពធ្វើផ្ទាល់ 
ដូចជាការរចនា និងការធ្វើតាស្តអគរ 
តូចមួយធ្វើពីឈើចាក់ធ្មាញ និងអគរ 
នាទីកាុងដាលនឹះកគិតតាម Legos ។ 
គាអញ្ជើញសារណជនឱាយមកចូលរួម
ទសាសនាលទ្ធផលនានា ហើយកុមារតាូវ 
បនលើកទឹះកចិត្តឱាយបន្ថាមអគររបស់ 
ខ្លួនផ្ទាល់ទាដល់ទីកាុង Lego នាះ។

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៧:៣០ យប់ 
ថ្ងាសុកា ទី២៤ ខាមករា
រាងភាពយន្តកាហ្វារបស់ Chanthy
Aziza School and Sa Sa Art Projects 
with White Building residents
@Chanthy’s Café at the White Building

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៨ យប់ ថ្ងាសុកា 
ទី២៤ ខាមករា
ការកសងអនាគតបាកប
ដាយនិរន្តរភាព
Komitu Architects and Kouk Kleang 
Youth Center
@Meta House

ការតាំងពិព័រណ៍នាះបង្ហាញរឿងរា៉ាវរបស់   
មជាឈមណ្ឌលយុវជន Kouk Khleang 
ជាគំរូជំរុញទឹះកចិត្តនាអគរបាកបដាយ

ម៉ាង៨:៣០ យប់ - ដល់យប់ជាា 
ថ្ងាសារ៍ ទី២៥ ខាមករា
តន្តាីផាាយបន្តផ្ទាល់
@The Mansion

កម្មវិធីតន្តាីផាាយបន្តផ្ទាល់ 
ដាលផ្ដល់ជូនដាយ Foreign 
Correspondents Club Phnom Penh ។



ម៉ាង៥:៣០លា្ងាច - ម៉ាង៧យប់ 
ថ្ងាសុកា ទី៣១ ខាមករា
ជំនួននាការផ្លាសប្តូរ
Ellen Kaplowitz, Kenro Izu, John 
McDemott & Yumiko Izu
@Angkor Hospital for Children Info 
Centre

ការពិព័រណ៌នាះបង្ហាញពីសមាសាតុ
នាការផ្លាស់ប្តូរនិងការអភិវឌាឍន៍របស់
មនុសាសនាក្នងុសង្គមយើង។ ដាគឺបង្ហាញ
ពីបុគ្គលមា្នាក់ៗដាលមានសមត្ថភាពក្នុង
ការបង្កើត ពាយាបល និង ការពងាឹះង។ 
ដានាការផ្លាស់ប្តូរបើកការសហការរវាង 
មន្ទីរពាទាយអង្គរសំរាប់កុមារ (AHC) និង 
Weaves of Camboda (WoC) ដាល
ជាដាគូផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសង្គម
ឲាយបាសើរឡើង។

ម៉ាង៧ យប់ - ម៉ាង៩ យប់ 
ថ្ងាសុកា ទី៣១ ខាមករា
និនា្ចា១ និង និនា្ចា២: 
ការបើកកម្មវិធី
George Whelan & Vincent Broustet
@Park Hyatt Hotel

ផ្តាតទាលើកុមារនិងយុវជនដាលធ្វើ 
ការងរសំណង់ គំនូរតាមផ្លូវនិងភាស    
រូបិយនាទីកាុងដាលបង្កប់នូវទសាសន
វិស័យរបស់កម្មករ សញ្ញា និង និមិត្តរូប
ដាលនិយាយពីការរំពឹះងទុកនាថ្ងាអនាគ ត 
ដាលពួកគាបនសងសង់។ ពួកគាគ្មាន 
មុខពីពាាះពួកគាការពារខ្លួនពីកំដា 
និង ធូលីដាយពាក់កាមាឬអាវយឺត។ 
កុមារា និង កុមារីកា្លាយទាជានិនា្ចារដាល
មិនស្គាល់មុខ។

ម៉ាង៧ យប់ - ម៉ាង៩ យប់
 ថ្ងាសុកា ទី៣១ ខាមករា
ពន្លឺ សិកាា #៥ ២០១៤
Olivia Bradley

@Park Hyatt Hotel
ការសិកាាពីពន្លឺដាលបាើទីា្លានាអាគរ 
មួយ នាសៀមរាប the Park Hyatt 
ដាល បង្ហាញពីលំហនិងទំរង់ដាលនា
ក្នុងទីកាុង។ Bradley បង្ហាញពីសកា្កា     
នុពលនាពន្លឺនិងសម្លាងសំរាប់ការ 
បង្ហាញ ការយល់ឃើញ ដាលអាច
ជាគំរូក្នុងការបង្កើតលំហនិងទំរង់។ 
ការងរនាះ ធ្វើឲាយការយល់ឃើញរបស់
អ្នកទសាសនាកាន់ឡើង ទំហំការពិតដាល 
បញ្ឆៀងធ្វើឲាយអ្នកទសាសនាមិនអាចងក 
ចាញ។

ម៉ាង៧ យប់ - ម៉ាង៩ យប់ ថ្ងាសុកា 
ទី៣១ ខាមករា
សង្គាាះដើមឈើ 
សង្គាាះទីកាុងយើង
Battist-Angkor’s Team (Soun Seney, 
Chhom Channa, Deib Kiri, Chin 
Borei, Hou Sokratana, Keo Phon 
Phalla)
@Park Hyatt Hotel

ការងរនាះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាង 
មនុសាស ធម្មជាតិ និង ការផ្លាស់ប្តូរ 
អាកាស ាតុដើមាបីជួយបំផុស 
ស្មារតី បាជាជនក្នុងការបង្កើតទីា្លា 
ដាលមានផសុខភាពនិងធម្មជាតិ 
តាមរយៈការបង្កើតសួនសហគមន៍។

ម៉ាង៧ យប់ - ម៉ាង៩ យប់ 
ថ្ងាសុកា ទី៣១ ខាមករា
ការបញ្ចូលគ្នានាម៉ូតខ្មារ និង 
ម៉ូតលាកខាងលិចតាមជំនាន់
Life and Hope Association
@Park Hyatt Hotel

រចនានិងបង្កើតដាយនិសាសិតដាល
បញ្ចប់ការសិកាានាសលា LHA Sewing 
School។ ការពិព័រណ៌នាះជាើសរីស
រចនាម៉ូដខ្មារនិងលាកខាងលិច ដាល 
បង្ហាញពីអាយុកាល ការលាយបញ្ចូល
គ្នានាបាបផានបាពាណីនិងទំនើប ដើមាបី 
ឆ្លើយតបទានឹះងសកលភាវូបនីយកម្ម 
ហើយនឹះងការឥទិ្ធពលទាសចរណ៍មក
លើការរចនាម៉ូដនាកម្ពុជា។

ជារៀងរាល់ថ្ងា
ថ្ងាសារ៍ ទី១ ខាកុម្ភៈ
ពាកាយនាលើជញ្ជាំង | ដាលមិន 
ា្លាប់កាាកឡើង
Tori Green & Travis
@Sok San Road

នាះជាបាានបទនារូបសហគមន៍ដាល 
ភា្ជាប់មនុសាសនិងគំនិតតាមរយៈការ
ចាក រំលាករឿងរា៉ាវ សិលាបៈ តនា្តី និង 
ការបង្កើត សិលាបៈគំាទាយា៉ាងស្អិតរមួតពី
សហគមន៍នាទីតាំងណមួយ។

ម៉ាង៥ លា្ងាច - ម៉ាង៩ យប់
 ថ្ងាសារ៍ ទី១ ខាកុម្ភៈ
ពណ៌នាសាាប់អូសូន
Oun Savann with 
The Global Child’s kids
@Made in Cambodia Market at 
Shinta Mani Resort Hotel Park

“ពណ៌នាសាាប់អូហាសូន” ដាយ 
លាកអ៊ុន សវា៉ាន់ គឺជាការងរដំឡើង 
ាក់ទងនឹះងបាានបទដើមឈើ 
អុកសុីសាន និង សាាប់អូហាសូន។ 
កម្មវិធីនាះជាផ្នាកមួយនាកម្មវិធី ផាារ 
ផលិតនាកម្ពុជា ដាលរៀបចំដាយ 
Shinta Mani។ ផាារផលិតនាកម្ពុជា
គឺជាពិព័រណ៌ទីផាារតាមផ្លូវដាលរៀបចំ
ឡើង រៀងរាល់ខា ដាលនាំមកជូនការងរ 
សិបាបកម្មខ្មារសព្វថ្ងាដ៏គួរឲាយាក់ាញ។ 
បើកទូលាយដល់សារណៈជន 
ផាារនាះគឺស្ថិតនា Shinta Mani 
Resort Hotel Park ខាត្តសៀមរាប 
ចាប់ពីថ្ងាសារ៍ សប្តាហ៍ទី១ និង 
ទី៣រៀងរាល់ខា ចាប់ពីម៉ាង៤លា្ងាច 
ដល់ម៉ាង ៩:៣០យប់។

ម៉ាង៥ លា្ងាច - ម៉ាង៩ យប់ 
ថ្ងាសារ៍ ទី១ ខាកុម្ភៈ
សិលាបៈធុង:ដើមាបីឲាយមនុសាសឈប់
ស្អប់ធុងសំរាម
Oun Savann with Learn for Educa-
tion Foundation’s kids

ក
្រុងស

ៀមរាប
  ថ្ង្រ សៅរ៍ ទី១ ខ្រកុម្ភៈ  ថ្ង្រ  សុ�ក ទី៣១ ខ្រ មករា

១២

Photo: Disability Access by So Nut, Chan Men, Tun Channareth, Bros Phearith, Ty Dara. Image courtesy of the artists.

Photo: Mandala Sequence by Anthony Gabelics. Image courtesy of the artist.



@Made in Cambodia Market at 
Shinta Mani Resort Hotel Park

ការដំឡើង: “ធុងសិលាបៈ : ដើមាបីឲាយមនុសាស
ឈប់ស្អប់ធុងសំរាម” ដាយលាក អ៊ុន 
សវា៉ាន់ រួមជាមួយកុមារដាលមកពី The 
Global Child Foundation។  ការងរ
នាះមានបំណងផ្លាស់ប្តូរសាភ័ណរបស់
ធុងដើមាបីផ្លាស់ប្តូរការគិតរបស់សារ
ណៈជន។ ការដំឡើងការងរនាះធ្វើនា 
ផាារផលិតនាកម្ពុជា រៀបចំដាយ 
Shinta Mani។

ម៉ាង៦:៣០ លា្ងាច - ម៉ាង៧:៣០ 
យប់ ថ្ងាសារ៍ ទី១ ខាកុម្ភៈ
ល្ខានសាមាលសាបាក: 
សនាគបស
Cambodian Living Arts & Wat Bo 
Shadow Puppet Troupe
@Made in Cambodia Market at 
Shinta Mani Resort Hotel Park

ការសំដាងលា្ខនសាមាលស្
បាករបស់កាុមសិលាបៈករ CLA-
sponsored វត្តប ូ“សនាគបស” 
ជាទំរង់រឿងចាញពីរឿងរាមការ្តិ៍ ដាល
ជាកំណារឿងរបស់កម្ពុជាពីរឿងរាមា
យាណៈ។ ការសម្តាងមានឈុតឆក 
បាយុទ្ធ ទឹះកភ្នាក នាគ និង ពាួយទិព្វ 
នាពាលដាលពាះលក្ខណ៍តាូវរបួស
ហើយតាូវបនជួយសង្គាាះដាយស្
តាច គាឌុ។ កម្មវធីិនាះជាផ្នាកមួយនាផាារ
ផលិតនាកម្ពុជា រៀបចំដាយ Shinta 
Mani។

ម៉ាង៧:៣០ យប់ - ម៉ាង៩ យប់ 
ថ្ងាសារ៍ ទី១ ខាកុម្ភៈ
មហានគរ... បាសិនបើអង្គរមិនតាូ
វបនបាះបង់?   
Bruno Levy
@Sofitel Hotel

ជាមួយនឹះងទសាសនវិស័យ 
តើសៀមរាបគួរកា្លាយជាទីកាុងបាបណ 
ជាមួយនឹះងតថភាពបាវត្តិសសា្ដ ការពិ
ព័រណ៍នាះនឹះងបង្ហាញពីស្ថាបតាយកម្ម

ចំបងដាលបង្ហាញពី ស្ថាបតាយកម្មសហ
សម័យរបស់កម្ពុជានិងលក្ខណៈរឹងមាំ 
របស់វា ជាមួយនឹះងការបង្កើតនិានកថា
នាការសាមា។

តាមរយៈចលនានាកាយវិការសំដាង 
ដាលបង្ហាញពីភាពឯកកា និង 
ការជួបជុំក្នុងពាលរួមគ្នា។

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៧:៣០ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២ ខាកុម្ភៈ
លំដាប់ Mandala
Anthony Gabelics
@McDermott Gallery

ការបញ្ជាំងខាសារឿងដាលបង្ហាញពីគំនិត
ដាលបង្ហាញពី បទពិសាធន៍របស់ភ្ញៀ
វទាសចរផ្នាកស្មារតីទានឹះងបាាសទអ
ង្គរ ដាលដំបូងឡើយសងឡើងសំរាប់
សកម្មភាពសសនា ហើយនាះជាស្
ថាបតាយកម្មល្អឯកដាលាក់ាញជាងគា
នាលើពិភពលាក។ គំរាងនាះនឹះងធ្វើ
ការបាៀបធៀបពីបាពាណីកន្លងមក និង 
ការអភិវឌាឍន៍សព្វថ្ងា ដាលបង្ហាញពីឥទ្ធិ
ពលនាបាាសទនានាទាវិញទាមក ជា
មួយនឹះងការដាក់សំនួរពីនិរន្តភាពនាបាា
សទាំងនាះ។

ម៉ាង៦ លា្ងាច - ម៉ាង៧:៣០ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២ ខាកុម្ភៈ
អ្នករបំពិសិដ្ឋ
Rafael Winer & Sasha Constable
@McDermott Gallery

ពិព័រណ៏រូបថតដាយ Rafael Winer 
និង Sasha Constable ដាលបង្ហាញ
ពីរូបភាពនាអ្នករបំសួគ៌សំដាងរបំ
បាពាណីបាបសសនានាបាាសទ
អង្គរវត្ត ដាលជាការាក់ាញរបស់ 
ភ្ញៀវទាសចរ។ រូបភាពាំងនាះ 
បង្ហាញពីគំនិតវបាបធម៌ប្លាកមួយបាប 
ដាលបង្ហាញពីតួនាទី ដាលមានបំណង 
ចង់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយពាះរបស់
ពួកគា។

ម៉ាង៧:៣០ យប់ - ម៉ាង៩ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២ ខាកុម្ភៈ
Mon Boulet
Svay Sareth
@FCC Siem Reap

ម៉ាង២ រសៀល - ម៉ាង៥ លា្ងាច 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២ ខាកុម្ភៈ
“ទសាសនា អង្គរម្តងទៀត”
ដាយអ្នករបំពិសិដ្ឋអង្គរ
NKFC Sacred Dancers
@Phare Circus

របំបឡាបង្ហាញពីសរសំខាន់នាវបាបធម៌ 
និង បាពាណីពាមាំងពិចារណពីកាុម
បាាសទខ្មារអង្គរ ដាលជាបាាសទរស់
ដាលជាផ្នាកមួយនាជីវិតសហសម័យ
នាទីកាុង។

ម៉ាង២ រសៀល - ម៉ាង៥ លា្ងាច 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២ ខាកុម្ភៈ
សិលាបៈ និង ការបាញាប់
Phare Cambodia Circus
@Phare Circus

សៀកកម្ពជុា Phare ផ្តល់ជូននូវការបង្ហាញ
ថ្មីសំរាប់មហាសាពទីកាុងយើង។
 សិលាបៈ ជាមួយនឹះងលាបឿននាការ
សំដាងសៀក នឹះងធ្វើឲាយទសាសនិកជន 
ភា្ញាក់ ផ្អើលពីទសាសនីយភាពដាលមាន
កាយវិការរហ័សរហួនមួយនាះ។

ម៉ាង២ រសៀល - ម៉ាង៥ លា្ងាច 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២ ខាកុម្ភៈ
ចូលមកក្នុងដារបស់ខ្ញុំ
Chok Socheat, Khun Srey Nuch, 
Kong Seng Va and Sorn Srey Nith. 
Directed by Bob Ruijzendaal.
@Phare Circus

របំសហសម័យមួយដាលនាំមក 
ជូនដាយ Bob Ruijzendaal ក្
រាមបាានបទស្វាងរកការផាាភា្ជាប់ 
និង ក្នុងផ្នត់គំនិតនាសាចក្តីបរាជ័យ 
និង ការកាាកឈរឡើងវិញ។ 

ការដំឡើងភាពយន្ត Mon Boulet 
ឆ្នាំ២០១១ ដាលរៀបរាប់ពីដំណើរផាសង 
ពាាងរបស់សិលាបៈករ Svay Sareth 
ដាលបង្វិលដុំដាកទំ ងន់៨០គីឡូកាាម 
រយៈចំងយ៣២០គីឡូម៉ាតាពីសៀមរាប 
មកភ្នំពាញ ចំណយពាល៦ថ្ងាដើមាបី
លុតកំលាំងមនុសាសនិងភាពជាគជ័យ
ដ៏កំរ។ តំណងឲាយបាវត្តិសសា្តដ៏ស្មុគ 
ស្មាញរបស់កម្ពុជា ដុំមូលនាះក៏បង្កប់ពី
អាថ៌កំបំងក្នុងរឿងពាាងកាិចពីស្តាច   
Sisphus ដាលបង្វិលដុំថ្មដ៏ ធំមួយ 
ឡើងភ្នំ ដាយគាាន់តាចង់ពិនិតាយមើលដុំ
ថ្មនាះរមៀលចុះ គត់ធ្វើបាបនាះជា
ចាើនដងដើមាបីដាក់ទាសខ្លួនឯង។ 

ម៉ាង៧:៣០ យប់ - ម៉ាង៩ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២ ខាកុម្ភៈ
ការចូលទាកាន់របស់ជនពិការ
So Nut, Chan Men, Tun Channareth, 
Bros Phearith, Ty Dara
@FCC Siem Reap

អត្ថបទរូបភាពាំងនាះ បង្ហាញពីទីតាំង 
នាខាត្តសៀមរាប ជាមួយនឹះងការវិភាគ 
ពីកំរិតដាលជនពិការអាចបាើបាាស់
បន។ ការងរនាះរួមគ្នាបង្កើតដាយ 
សមាជិក៦រូបពី Jesuit Centre 
ដាលមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នា។

ម៉ាង៧:៣០ យប់ - ម៉ាង៩ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២ ខាកុម្ភៈ
បំភ្លឺជីវិតយើង
Grace House NGO children and 
electrician apprentices
@FCC Siem Reap

កុមារនិងកូនអគ្គិសនី នា Grace 
House Community Center បង្ហាញ
ពីផលប៉ះពាល់នាការរីកចំរីននាជីវិត
ជនបទបាហាលចំងយ៤គីឡូម៉ាត្
រពីទីកាុងសៀមរាប។ ការដំឡើងនាះ
ផ្តាតលើជីវិតគាួសរដាលនាទីជន
បទ ដាលពិបកក្នុងការ បង់ថ្លាអគ្គិសនី 
ដាលពួកគាអាចតាឹះមត ាបាើបាាស់ 
អំពូលភ្លើងមួយ ទូរទសាសន៍ និង កង្ហារ។

ម៉ាង៧:៣០ យប់ - ម៉ាង៩ យប់ 
ថ្ងាអាទិតាយ ទី២ ខាកុម្ភៈ
ចលនានាសៀមរាប
Laurent Dambies
@FCC Siem Reap

“សៀមរាបដាយចលនា” ជាខាសារឿងខ្លី 

ជាវីដាអូកំណត់ពាលនាសៀមរាបពី
សកម្មភាពរបស់បាជាជនបាចាំថ្ងា។
បច្ចាកទាសកំណត់ពាលអាចឲាយយើង
បនឃើញពី ការផ្លាស់ប្តូរម្តងបន្តិចៗ
ក្នុងកំឡុងពាលមួយ ដាលបង្ហាញពី
សកលភាវូបនីយកម្មរបស់ទីកាុង។

ក
្រុងស

ៀមរាប

  ថ្ង្រ អាទិត្រយ ទី២ ខ្រកុម្ភៈ

១៤

ទីកន្ល្រង នៅក្រុងសៀមរាប

Angkor Hospital for Children Info Centre
Tep Vong (Achamean) Road & Oum Chhay Street
063 963 409 | www.angkorhospital.org

FCC Siem Reap
Pokambor Ave., next to the Royal Residence
063 760 280 | www.fcccambodia.com/fcc-hotel-angkor

Park Hyatt Hotel
Sivutha Boulevard
063 211 234 | www.siemreap.park.hyatt.com/en/hotel/home.html

Phare Circus
Comaille Road, behind Angkor National Museum in front of 
Angkor Century Hotel
092 225 320/21 | www.pharecambodiancircus.org

McDermott Gallery
Passage between Pub Street & Old Market
012 615 695 | www.mcdermottgallery.com

Shinta Mani Resort Hotel Park
Junction of Oum Khun and 14th Street
063 761 998 | www.shintamani.com

Sok San Road
Sok San Road

Sofitel Hotel
Vithei Charles de Gaulle, Khum Svay Dang Kum
063 964 600 | www.sofitel.com/Angkor



១៦

Photo: Still by Timothy Roberts & Mao Soviet. Image courtesy of Timothy Roberts. Photo: Battambang Photography Workshop. Image courtesy of Kim Hak.

Photo: Battambang Photography Workshop. Image courtesy of Kim Hak.



ម៉ាង៩ពាឹះក - ម៉ាង៥លា្ងាច
ថ្ងាពុធ ទី៥- ថ្ងាសារ៍  ទី ៨ ខាកុម្ភៈ
សិកា្ខាសលារូបថតនាបត់ដំបង
Kim Hak
@Meeting point: Sammaki Gallery

ដឹះកនាំដាយអ្នកថតរូប Kim Hak សិកា្ខា 
សលានាះជំរុញឲាយអ្នកចូលរួមបន   
លាតតាដាងនូវចក្ខវុសិយ័របសខ់្លនួជាមួយ 
ទីកាុងបត់ដំបងតាមរយៈមធាយាបយ   
រូបថត។សិកា្ខាសលានាះទាហួសពីរូប
ថតដាលបង្ហាញពីស្ថាបតាយកម្មនាបត់
ដំបងដាលកត់សំគល់ពីការរស់នាទី
កាុងបរិស្ថានសាដ្ឋកិច្ចនិងវបាបធម៌។អ្នក
ចូលរួមតាូវបនផ្តល់ការលើកទឹះកចិត្ត 
ក្នុងការពិនិតាយមើលបាានបទ នាះដើមាបី 
ជាបាយាជន៍ដល់ការផ្លាស់ប្តរូសង្គមនិង 
សហគមន៍នា ទីកាុង។ចាប់ពីម៉ាង៩
ពាឹះកដល់ម៉ាង១០:៣០ពាឹះកអ្នកចូលរួម
នឹះងបនសិកាាអំពីការបាើបាាស់ឲាយមាន
បាសិទ្ធភាពនាមា៉ាសុីនថតនិងបច្ចាក
ទាសខ្លះៗ។ ហើយចាប់ពីម៉ាង២:៣០ 
រសៀលរហូតដល់ម៉ាង៥លា្ងាចកាុមអ្នក 
ចូលរួមនឹះងធ្វើការផ្លាស់ទីជុំវិញទីកាុង 
ហើយបន្តទាទីជនបទដើមាបីអនុវត្តន៍   
ជំនាញរបស់ពួកគាអំពីគំនិតក្នុងការថត
រូប។សិកា្ខាសលានាះនឹះងដំណើរការនា
ថ្ងាពុធទី៥រហូតដល់ថ្ងាសារ៍ទី៨កុម្ភៈ 
ជារៀងរាល់ថ្ងាពុធពាហសាបត្ត៍សុកាពាញ 
មួយថ្ងានិងថ្ងាសារ៍ពាលពាឹះក។សំរាប់
ការ កក់សូមផ្ញើ អ៊ីុម៉ាល  artsviet@
gmail.com

ម៉ាង៣រសៀល - ម៉ាង៥:៣០លា្ងាច 
ថ្ងាសុកាទី៧ - ថ្ងាអាទិតាយទី៩ខាកុម្ភៈ
ទសាសនកិច្ចសិលាបៈនាបត់ដំបង
Phin Sophorn
@Starting point: Make Maek Art 
Space

ម៉ាង៦:៣០លា្ងាច - ម៉ាង៨យប់ 
ថ្ងាសុកាទី៧  ខាកុម្ភៈ
អនក្ខរកម្ម
Long Kosal
@Phsar Nat Market

ការងរនាះជាើសរីសទិដ្ឋភាពទឹះកថា្នាំខ្មា 
នាលើកាដាស់សដើមាបីបង្ហាញពីបាាន
បទនាការសរសារអក្ខរកម្មនិងសៀវភា
នាជីវិត។ពណ៌សនាកាដាស់តំណងឲាយ 
ភាពបរិសុទ្ធស្មាះតាង់សច្ចៈនិងភាព
បរិសុទ្ធនាសមាបជញ្ញៈរបស់កុមារ។ចំណាក
ពណ៌ខ្មារបស់ទឹះកថា្នាំវិញគឺតំណង
អវិជា្ជាការបាពាឹះត្តិខុសនិងទុក្ខវាទនារបស់
មនុសាសពាញវ័យ។ការងរនាះសំដាលើ
ការបណ្តុះផ្នាកអប់រំក្តីសងាឃឹះមនិងសាចក្តី
សាឡាញ់នាក្នុងជីវិតដើមាបីណានាំពី
ទឹះក ខ្មាដាលបំពាញលើទំព័រ។

យា៉ាង ទូលំទូលាយសំរាប់ពាយាបលជំងឺ
និងភា្ជាប់ជាមួយខ្លួនយើងសិលាបៈករបន 
បាើក្តីសាមាអំពីជំងឺបង្ហាញដល់ពិភព
លាកជៀសជាងជារឿងខា្មាស់អៀន
ហើយតាូវបនលាក់បំងនាក្នុងផ្ទះ។
បាានបទនាះពងាឹះងនិងបង្ហាញពីរ
បៀបងើបឡើងពីជំងឺវិញតាមរយៈការ
សំដាង។

ម៉ាង៧យប់ - ម៉ាង៨យប់ 
ថ្ងាសារ៍ទី៨ខាកុម្ភៈ
ទសាសនីយភាពរបំ
Pry Nehru
@Battambang Art Studio

“ភាពយន្តរបំ”គឺជាខាសាភាពយន្តមួយ
ដាល បង្ហាញពីការសំដាងដាយកាុមអ្នក 
របំដាលធ្វើការនិងរស់នាជាមួយទីកាុង
បត់ដំបង។តាមរយៈការងរនាះទសាស
និកជននឹះងបនឃើញពីរបំបាបទំនើប
បឡារបំបាពាណីខ្មារនិងការរាំ Break 

ម៉ាង៦លា្ងាច - ម៉ាង៩យប់
ថ្ងាអាទិតាយទី៩ខាកុម្ភៈ
ការបិទកម្មវិធីមហាសាព
Various Artists
@Make Maek Art Space

អបអរថ្ងាចុងកាាយនាមហាសាពទីកាងុ
យើង២០១៤នា Make Maek Art 
Space មួយនឹះងសហគមន៍សិលាបៈ 
ក្នុងសាុក។  ថ្ង្រ សៅរ៍ ទី៨ ខ្រកុម្ភៈ

ម៉ាង២រសៀល - ម៉ាង៤លា្ងាច 
ថ្ងាសារ៍ទី៨ខាកុម្ភៈ
សិកា្ខាសលាគំនូរខាសាកាង
Som Sotheara
@Make Maek Art Space

សិកា្ខាសលាគំនូរខាសាគួចនា Make 
Maek Art Space ដាលបង្ហាញពីគំនូរ
លើឈើហាះកាដាស់និងកាណត់។
សំរាប់ការកក់សូមផ្ញើ អ៊ីុម៉ាល  
artsviet@gmail.com

ម៉ាង៦:៣០លា្ងាច - ម៉ាង៨យប់ 
ថ្ងាសារ៍ទី៨ខាកុម្ភៈ
ជំងឺ
Reoun Sokhom 
@Battambang Art Studio

ការងរសំដាងនាះគឺផ្តាតលើបាាន 
បទជំងឺនងិមារាគសង្គមាំងនាក្នុងខ្លួន
និងរាងកាយពាមាំងកាាមទំរង ់
បរិស្ថាននិងសង្គម។ដាយបាើនិមិត្តរូប
កាវជប់ដាលបាជាជនខ្មារបាើបាាស់

៉  កម្មវិធីមុនមហាសាព នាបត់ដំបង

  ថ្ង្រ សុក្រ ទី៧ ខ្រកុម្ភៈ

ទសាសនកិច្ចសិលាបៈនាបត់ដំបងជាមួយ 
នឹះងtuk tuk រចនាដាយអ្នកស្នាហា   
សិលាបៈនិសាសិតអ្នកបាមូលអ្នកបាកចាក  
និងគានុរកាសជាចាើនរូប។ វានឹះងផ្ដល់ 
ការយល់ដឹះងអំពីសហគមន៍សិលាបៈនិង
ឧសាាហកម្មនាបត់ដំបងដាយទសាស 
នាវិចិតាសលសលារៀនស្ទឌីូយាជំនួប
ជាមួយសិលាបៈករនិងទសាសនាសិបាបកម្មរ
បស់សិលាបៈករ។ទសាសនកិច្ចនាះគាប
ដណ្តប់លើផ្នាកជាចាើននាការអនុវត្តន៍
សិលាបៈនាបត់ដំបងដាយរួមមានសហ
សម័យការសំដាងបាពាណីចំលាក់
និងការដំឡើងស្នាដាសិលាបៈ។  ទសាសន 
កិច្ចនាះគឺនាថ្ងាសុកានិងសារ៍ជា
 ភាសខ្មារនិងនាថ្ងាអាទិតាយជាភាស
អង់គ្លាស។

ម៉ាង៧ពាឹះក - ម៉ាង១១យប់ 
ថ្ងាសុកាទី៧ - ថ្ងាអាទិតាយទី៩ខាកុម្ភៈ
សិកា្ខាសលា
Nicky Ward
@Sammaki Gallery

គំរាងមគ្គុទាសដាយខ្លួនឯងនាះធ្វើនា
ចុងសប្តាហ៍ដាលផ្តល់ការធ្វើដំណើរ
ពិសាសនាបត់ដំបងដាលបង្ហាញពីរូប
សញ្ញាដាលបង្កើតឡើងដាយសិលាបៈករ
នាកំឡុងពាលសិកា្ខាសលាដំបូង។
គំរាងនាះបង្កើតជាវាទិកាមួយដាលជា 
មធាយាបយសំរាប់សហគមន៍ទូលំទូលាយ
ដើមាបីអាចចូលមកទីកាុងតាមបាបផាសាង
ដើមាបីស្វាងយល់ពីទីា្លាដាលពួកគាបន
តាំងលំនាតាមលក្ខណៈថ្មីជាមួយនឹះង
គាលដានាការផ្តល់សិទ្ធិដល់បាជាជន
និងអត្ថន័យនាការផ្លាស់ប្តូរទាលើបញ្ហា
ផាសាងៗដាយនគរូបនីយកម្ម។

ម៉ាង៥លា្ងាច - ម៉ាង៩យប់ 
ថ្ងាសុកាទី៧ខាកុម្ភៈ
ការធ្វើដំណើរសិលាបៈ
Battambang Art Association
@Street 2.5

ដំណើរតាមដងវិថីសិលាបៈ២.៥គឺជាទី
ផាារសិលាបៈក្នុងសាុកដាលលក់ផលិត
ផលសិបាបកម្មនិងទំនិញក្នុងសាុកកា
រសំដាងតាមផ្លូវដាលរួមមានរបំខ្មារ
និង ល្ខានក៏ដូចជាតនា្តីនិងការសំដាង 
សិលាបៈ។  អាជីវករតាមផ្លូវនិងភាជនីយ
ដា្ឋាននាកាបារនាះនឹះងលក់ផលិតផល    
ពិសាសក្នុងសាុកដាលរួមមានវិចិតា
សល នាជុំវិញដូចជា Make Maek Art 
Space និងវិចិតាសលផ្កាឈូក (Lotus 
galleries) បើកទូលាយរហូតដល់ពាល 
លា្ងាច។ការបង្ហាញពីរបំបាបបាពាណី
និង  សហសម័យរបស់សិលាបៈខ្មារដំណើរ 
ទសាសនកិច្ចសិលាបៈគឺជាការចូលរួមអប
អរសទរសិលាបៈនាបត់ដំបងយា៉ាងពិត 
បាាកដ។

ម៉ាង៦លា្ងាច - ម៉ាង៨យប់
ថ្ងាសុកាទី៧ខាកុម្ភៈ
ការបាើបាាស់ទឹះកឡើងវិញ
Nov Sokunthea
@Make Maek Art Space

ការងរនាះធ្វើការពិនិតាយលើបតុភូតទឹះក 
ជំនន់នាបត់ដំបងនិងផលប៉ះពាល់មក
លើបាជាជន។វាបនកត់សំគល់ពី
គាាះថា្នាក់សុខភាពាក់ទងនឹះងការបាើ
បាាស់ទឹះកជំនន់ដាលរួមមានបក់តារីលូ
ទឹះកស្អុយហើយក៏ពិចារណអំពីការ
បាើបាាស់ទឹះកជំនន់ឡើងវិញដើមាបីអាច
បាើបាាស់បាចំាថ្ងាបាកបដាយសុវត្ថភិាព។
ការងរនាះនឹះងលើកឡើងពីគាាះទឹះកជំ
នន់ដាលរួមមានការបក់និងចាាះដីបំ
ផ្លាញអគរនាបត់ដំបងក៏ដូចជាការ ស្តារ 
ឡើងវិញនូវហាតា្ថារចនាសម្ពន័្ធដ៏យូរ។
តាមរយៈការសំដាងនិងការដំឡើងរូបថត
សិលាបករចង់ឲាយទសាសនិកជនពិចារណ
អំពីមធាយាបយដើមាបីដាះសាាយជាមួយ
ទឹះកជំនន់ដាយរួមបញ្ចូលការបាសិទ្ធិ
ភាពក្នុងគាប់គាងកាកសំណល់និងការ
អប់រំដល់បាជាជនដាលរស់នាជាមួយ
ទឹះកជំនន់។

Dance ជាកាុមដាលមានផ្ទាំងរូបភាព
ទីកាុងនាខាងកាាយបញ្ជាក់ពីទំនាក់      
ទំនងនិងការផាាភា្ជាប់រវាងអ្នករបំទានឹះង
វបាបធម៌របស់ទីកាុង។តាមរយៈទសាសនីយ
ភាពនាះអ្នករបំបត់ដំបងបញ្ជាក់ពីចំនង់ 
យា៉ាងខា្លាំងរបស់ពួកគាទានឹះងការរាំនា  
ទីកាុងនិងថាតើពួកគាផាាភា្ជាប់យា៉ាងណ
ទានឹះងទីកាុងនាះតាមរយៈ
សិលាបៈនិងវបាបធម៌។

ក
្រុងបា

ត់ដំបង

  ថ្ង្រ អាទិត្រយ ទី៩ ខ្រកុម្ភៈ

១៨

ទីកន្ល្រង នៅខ្រត្តបាត់ដំបង

Battambang Art Studio
1.5 Street
010 743 074 | www.tiny.cc/u99a9w

Make Maek Art Space
66 Street 2.5
017 946 108 | www.makemaek.org

Phsar Nat (Central Market)
113 Street

Sammaki Gallery
87 Street 2.5
www.facebook.com/sammakibtb

Street 2.5
Venues along Street 2.5



២០

ការទទួលស្គាល់
គាសួររបស់ពួកយើងនាអ្នកគំទាសូមអរគុណអ្នកសមាាប់ការធ្វើឱាយមហាសាពទីកាងុរបស់យើងអាចដំណើរបន!

មា្ចាស់ជំនួយដ៏ធ ំ
Joe Development Ltd 

អ្នកផ្តល់ជំនួយ
Anonymous (6), Adam Bach, Ali Sanderson, Amy Sanford, Antonia Manoochehri, Beni Chhun, Carol Dugger, Caro-
line Wynne, Carrie Perreault, Chansan Hun, Charley Todd, China-Cambodia Youth Friendship Foundation, Connie 
Baher, Eva Pritscher, F Frumberg, Green Leaders Adventure, Isabelle Baumann, K F McLeod Adair, Kheang Seng, 
Laura J. Lyons, Linda Saphan, Natalie Josephine Pace, Olivia Hague, Pich Oxbow Studio, Rodger Edward Nelson, 
Sandra L Shum, S G Paterson, Terry O’Brien, The East Gallery, Wetlands Work!

ដាគូវបាបធម៌
Amrita Performing Arts, apexart, Aziza School, Battambang Art Studio, Big Stories Co, Bophana Audiovisual 
Resource Centre, Cambodian Living Arts, Epic Arts, Institute Francais, Lotus Galleries, Make Maek Art Space, Meta 
House, Mith Samlanh, Phare, The Cambodian Circus, Romeet Gallery, Sa Sa Art Projects, Sa Sa Bassac, Sahmakum 
Teang Tnaut, Sammaki Gallery, Tiny Toones, Weaves of Cambodia in partnership with Angkor Hospital for Children

ដាគូកន្លាង
FCC Siem Reap, Softel Hotel Siem Reap, Made in Cambodia Market at Shinta Mani Resort Hotel, McDermott Gal-
lery, The Mansion – FCC Phnom Penh, Park Hyatt Hotel

អ្នកចូលរួម
Creative participants are acknowledged within their respective project.

រួមវិភាគាន
Abby Millerd, Advancing Engineering Consultants, Anne-Julie Peycam, Asialink, Caley Weyman, Cambodia Knits, 
ChildSafe, Cyclo Conservation and Careers Association, Hoeng Keomakara, Java Café & Gallery, Rowan Martin-
Hughes, Royal University of Fine Arts, Tomas Ordinas, Toy Monireth

ទីបាឹះកាាកម្មវិធី
Irene S Leung, Sue McCauley

កាុមរៀបចំកម្មវិធី
Dana Langlois, Artistic Director & Founder
Sovan Philong, Phnom Penh City Curator 
Oun Savann, Siem Reap City Curator 
Sasha Constable, Siem Reap City Curator 
Mao Soviet, Battambang City Curator 
Olivia Wynne, Partnerships & Volunteer Manager
Michelle O’Brien, Festival Events Manager
Daen Lia Kelly, Marketing & Communications Manager
Sok Kimheng, Assistant Producer
Hang Sokunthea, Assistant Producer
La Sros, VIP Coordinator
Hang Keomakara, Photographer
Toy Monireth, Photographer

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតយុវជន
Bun Boralong, Buoy Chankesey, Chay Socheata, Chea Pengsive, Chhim Visothea, Heng Daly, Heng Dary, Hor Daro, 
Hor Kimhorng, Hour Kimsrean, Kay Ketratanak, Kessny Raingsey, Kosal Puthyratanak (Jin), Lay Youvira, Lim 
Lihour, Ly Bendith, Mao Somaly, Nuon Sochenda, Pech Kimteng, Pech Sarik, Phang Maliny, Poch Sopheavy, Roeun 
Leakhena, Say Pohnbormei, Soeun Vathanak, Sok Thanouk, Srey Kanica, Var Chansovannaroth

Our City Festival is powered by
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www.ourcityfestival.org


