


 

 

មហោស្រពរូបថតភ្នំហពញ ២០២១ 
ហ ើកទើ១២ 
ចាប់ពើថ្ថៃទើ២៦ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១ ដ ់ ថ្ថៃទើ១៥ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

ស្បសារន៍របរ់ហោក Christian Caujolle  ស្បធានខននករ ិបៈ និងសាា បនិកមហោស្រពរូបថតភ្នំហពញ  
 
ហៅកនុងហព ដ៏ បំាកហនេះ ការខច្ករខំ កគឺមានសារៈរខំាន់បំនុត។ វាកាា យជាហបេះដូងថ្នការតងំពិព័រណ៍រូបថតភ្នំហពញហ ើកទើ
១២ ខដ បានហកើតហ ើងតងំពើថ្ថៃទើ១មកហមាលេះ។ ការផ្លា រប់តូររវាង ទវើបអឺរ លុបនងិអារុើ ការផ្លា រ់បតូររវាងវបបធម៌ពើមយួជនំាន់ហៅមួយ
ជំនាន់ ពើរិ បៈមួយហៅរ ិបៈមួយហទៀត និងការផ្លា រ់បតូរគ្នន នូវគំនិតថ្នការថតរូបហធវើហ ើងហដើមបើខច្ករខំ កច្ំហណេះដឹង បទ
ពិហសាធន៍ និងគ្នសំ្ទគ្នន ហៅវញិហៅមកកនុងហគ្ន បណំងឱ្យហឆ្ព េះហៅមុែ។ 

ការបញ្ជា ក់ពើសារៈរំខាន់ថ្នរិ បករអនតជាតិខដ បហងកើតសាន ថ្ដជាសាក  ក៏ដូច្ជានដ ់ឱ្យយុវជនអាច្បហចេញមត ិ គឺជាច្ណុំច្
រនូ រខំាន់រស្មាប់កមមវធិើតងំពិព័រណ៍រូបថតភ្នំហពញតងំខតពើហដើមមក។ ការតងំពិព័រណ៍ហនេះបង្ហា ញអំពើភាពរងឹមា ំ និងភាព
របាយរ ើករាយខដ ឆាុេះបញ្ជេ ងំឱ្យហ ើញតមរយៈសាន ថ្ដហទរភាពរបរ់ Elina Brotherus ហៅហ ើជញ្ជា ងំរបរ់សាា នទូតបារាងំ 
បូករមួជាមយួនឹងសាន ថ្ដរបរយុ់វជនកមពុជាពើរនាក់ខដ ដាក់តងំបង្ហា ញកនុងវចិ្ិស្តសា ថ្នវទិាសាា នបារាងំ។ ដំហណើ រនសងហស្ពង
របរ់ FLORE កាា យជាជោំន Marguerite Duras' Indochina ស្តូវបានស្បឈមគ្នន ហៅនឹងសាន ថ្ដរូបរ ហមម របរ់ Dana 
Langlois ខដ ររ់ហៅហៅភ្នំហពញយូរមកហហើយហនាេះ នាងគឺជាមនុរសដំបូងហគខដ ចាបថ់្ដគូរហការជាមួយរិ បករហដើមបើគ្នសំ្ទ
ពួកហគ។  

សាន ថ្ដទងំអរ់ខដ ដាកត់ងំកនុងឆ្ន ហំនេះជាការបង្ហា ញនូវការយ ់ដឹងយល ងពតិស្បាកដដ៏អសាេ រយថ្នការថតរូប ហដាយសារខតមាន
ការចូ្ រមួពើយុវជន និងអនករម័ស្គច្ិតដជាហស្ច្ើន។ ការថតរូបមិនស្តឹមមានខតគនំិតបង្ហា ញពើការពិត ឬជាភ្័រតុតងខតមយួហទ បលុខនតជា
វធិើថ្នការរួររណួំរយល ងស្ជា ហស្ៅអំពើហព ហវោ អតតរញ្ជា ណ ការច្ងចា ំខដ មានតិច្តួច្បលុហ ណ្ េះ។ វធិើថ្នការរួររណួំរមិន
ខមនហដើមបើខរវងរកច្ហមាើយហទ បលុខនតហដើមបើដារ់ហតឿនឱ្យហយើងមាន ក់ៗមានការគិតហអាយរុើជហស្ៅ ហធវើវាហអាយ អបំនុត និងហឆ្ព េះហៅរក
ពិភ្ពហោក។ 

រូមខថាអណំរគុណច្ំហ េះការគ្នសំ្ទរបរគ់ណៈស្បតភូិ្រហភាពអឺរ លុប ហៅហ ើគហស្មាងតងំពិព័រណ៍រូបថតហៅហ ើរ លុមលកកង់បើ ខដ 
នឹងដំហណើ រឆាងកាត់ស្គប់ទើកខនាងហពញរាជធានើភ្នំហពញ រស្មាប់បង្ហា ញឱ្យទរសនិកជនទរសនាជាសាធារណៈរយៈហព ហពញមយួ
ស្តើមារ ខដ នឹងនដ ់នូវការភាា ក់ហនអើ ជាហស្ច្ើនហៅតមទើតងំសាធារណៈ។ មនុរសស្គប់គ្នន  គឺរមទទ ួរិទធចូ្ ស្ប ូកកនុងវរិ័
យរិ បៈ។  

ជាចុ្ងហស្កាយ ការតងំពិព័រណ៍ហនេះមិនអាច្ហកើតមានហ ើងបានហទហបើគ្នម នវតតមានរបររ់ិ បករ។ កនុងស្គ្នដ៏ ំបាកទងំហនេះ រ ិប
ករជាអនកបហងកើតនូវកតើរងឃមឹ មនិខមនជាដំហ្េះស្សាយ បលុខនតវាជាអ ត្ តហភ្ាើងតូច្មួយដអ៏សាេ រយ និងស្តូវការជាចាបំាច្ឱ់្យហយើងជួយ
ខច្ករខំ ក។ 

                                               Christian Caujolle     



 

 
 

Valentin Rodriguez  នាយករង និង អនុព័នធវបបធម៌ ថ្នវទិាសាា នបារាងំស្បចាសំ្បហទរកមពុជា 
 

ហស្កាយស្បឈមនឹងភាពមិនស្បកដស្បជាជាហស្ច្ើនខែ នងិការ ុបហចា នូវស្ពឹតតិការណ៍វបបធម៌ជាហស្ច្ើនមក មហោស្រពរូបថតភ្នំហពញ
ក៏បាននត ់ជូននូវហព ហវោដម៏ានតថ្មា ក៏ដូច្ជាការខច្ករខំ កដ៏អសាេ រយ។ ខដ ទងំហនេះជាអវើខដ ហយើងមានភាពហសាមនរសជា
ពន់ហពក កនុងការជួបគ្នន ជាថមើមតងហទៀតកនុងទស្មងថ់មើ  នងិហដើមបើរហមាព ធដ ់ការថតរូបហៅភ្នំហពញ! 
 

ហដើមបើអបអរសាទរដ ់ការវ ិស្ត ប់មកវញិ និងការស្រវាល ស្បទិញថ្នហព ហវោខដ បានបាត់បង់ កមមវធិើខដ ហ រហពញហៅហដាយ
ភាពថមើហមម ង និងការភាា ក់ហនអើ ដ៏គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍កំពុងរង់ចាអំនកហហើយ។ វទិាសាា នបារាងំ បាននត ់ជនំួយគ្នសំ្ទជាថមើមតងហទៀត 
ដ ់មហោស្រពរូបថត។ ហៅឆ្ន ហំនេះ ហយើងនងឹនាហំោកអនកហៅខរវងយ ព់ើសាន ថ្ដរបរ់រិ បករដ៏មានហទពហការ យមួយច្នំួន
ខដ រមួមានដូច្ជា FLORE ជារិ បករកូនកាត់បារាងំ នងិហអរាលញ ស្ពមទងំរ ិបករខែមរ យូរុេះ អាប់ឌុ រាលរហុ់ើម ខ ាង 
បុណយរាជយ នងិ Dana Langlois  ខដ ជារ ិបករជនជាតអិាហមរកិ ក៏ដូច្ជា Finnish Elina Brotherus នងខដរ។ រស្មាប់រ ិប
កររូបថតខដ បានហ ើកហ ើងខាងហ ើសាន ថ្ដរបរគ់្នត់ទងំអរ់នឹងមានវតតមានចាបព់ើហព ខដ កមមវធិើបានចាប់ហនតើម និងបចេប់
ហៅវញិ ស្ពមទងំមានការបង្ហា ញការង្ហរសាន ថ្ដរបរ់ស្កុមTendance Flou និង Julie Chaffort ហទៀតនង។  
 

ហយើងបខងវរច្ំ្ ប់អារមមណ៍មករិ បករ FLORE វញិមតងហដាយគ្នត់ជាអនកឈនេះ ន់រង្ហវ ន់ Nadar កនុងឆ្ន  ំ2020 ហ ើសាន ថ្ដដ៏ អ
ឥតហខាេ េះ ខដ មានច្ណំងហជើងម L'odeur de la nuit était celle du jasmin ជាសាន ថ្ដបង្ហា ញពើដំហណើ រថតរូបតមគនាងថ្ន
កុមារភាពរបរ់ Marguerite Duras កនុងហនាេះបានដាក់បចេូ គ្នន នូវវតាុអនុរាវរ ើយផ៍្លា  ែ់ាួនរមួជាមយួនិងជើដូនជើត ខដ ររ់ហៅ
ឥណឌូ ច្ិននាហព ហនាេះ។ វទិាសាា នបារាងំកមពុជា មានបណំងច្ង់ដាក់តងំបង្ហា ញសាន ថ្ដដអ៏សាេ រយរបររ់ិ បករ ពើហស្ េះការដាក់
តងំហនេះបាននងឹកំពុងចូ្ រមួច្ំខណក ក៏ដូច្ជាគ្នសំ្ទដ ់ការហបាេះពុមពនាយជាភាសាខែមរថ្ន The Sea Wall របរ់អងគការរុើបាល ។ 
 

មហោស្រពរូបថតភ្នំហពញបង្ហា ញពើការរ ើកច្ំហរ ើនថ្នទិដឋភាពរ ិបៈរហរម័យ រមួជាមយួនឹងការចាក់បញ្ជេ ងំខែសភាពយនតរបរ់
រិ បករ Tendance Floue ក៏ដូច្ជាការដំហ ើងសាន ថ្ដរបរ់រិ បករ យូរុេះ អាប់ឌុ រាលរ់ហុើម និង ខ ាង បុណយរាជយ។ គួររ ំកឹ
នងខដរនូវ Studio Images តមរយៈវតតមានរមួជាមួយ នងិការហរៀបច្ំរកិាា សាោជាស្បចា ំហហើយកប៏ានហធវើឲ្យមានស្បរិទធភាពនូវ
ការបណតុ េះប ត្  ជាអច្ិថ្្នតយរ៍បរ់អនកថតរូបវយ័ហកមងនងខដរ។ គួរបញ្ជា ក់នងខដរ Mak Remissa ខដ ស្តូវបានហស្ជើរហរ ើរហៅ
ថ្ថៃហនេះ រស្មាប់រង្ហវ ន់អនតរជាតិ Pictet គឺជាមាន ក់កនុងច្ំហ្មអនករម័ស្គច្ិតតជាហស្ច្ើននាក់ ខដ បានចុ្េះហ ម្ េះកនុងមន ក់បណតុ េះប ត្
 ពិហរររបរ ់Studio Images ។ 
 

ជួបគ្នន មដងហទៀតកនុងឱ្ការដ៏ពហិររហនេះ ថ្នមហោស្រពមួយខដ ជាការបោំរទ់ើពើហៅហ ើនាូវ រហូតដ ់ដំហណើ រថ្នការហឆ្ព េះហៅរក
រូបថតហៅទើស្កុងភ្នំហពញ ខដ ហយើងច្ង់ខថាងអណំរគុណហៅកាន់ការតតំងំពិពណ៌ហ ើរុមឺលកកង់បើ រហូតដ ់ជញ្ជា ងំសាា នទូតបារាងំ 
ខដ ជាកខនាងដអ៏សាេ រយហៅខាងមុែមានរូបធំខបបហទរភាពខដ ហ  ហពញហៅហដាយមហនារហច្តនារបរ់ Elina Brotherus ឬ
ហៅមជឈមណឌ  បុបាា្ ខដ មានការដាក់តងំរូបថតរបរ់ Dana Langlois ខដ កពុំងរង់ចាហំោកអនកហៅទរសនានងខដរ។ 
 

រ ើករាយទរសនាទងំអរ់គ្នន  ហយើងទនាឹងរង់ចាសំាវ គមន៍ការមកដ ់របរ់អរ់ហោកអនក! 

Valentin Rodriguez  



______ 
មហោស្រពរូបថតភ្នំហពញបានហរៀបចំ្ហ ើងហដាយរមាគមរូបថតភ្នំហពញ ខដ មានរច្នារមព័នធមួយហៅ
ហស្កាមច្ាប់កមពុជា ជាស្បធានគឺ រហមដច្ស្ពេះរាជបុស្តើ រុើ ហវៀ រុើរុវតាិ។ 
 
វទិាសាា នបារាងំ (បាល រ ើរ) និងវទិាសាា នបារាងំហៅកមពុជា គឺជាថ្ដគូជាប់ជាស្បវតដិសា្រដ និងហសាម េះរម័ស្គ
របរ់ែាួន។ គណៈស្បតិភូ្រហភាពអឺរ លុបស្បចាហំៅកមពុជា ខដ ជាខននកមួយថ្នកិច្េហស្ពៀមហស្ពៀងរយៈហព បើ
ឆ្ន  ំបានអនុញ្ជា តហអាយបហងកើតរកមមភាពទំនាក់ទំនង និងការអប់រមួំយចំ្នួន។ 
 
មហោស្រពឆ្ន  ំ ២០២១ ហនេះស្បស្ពឹតដហ ើងហៅបានហដាយមានការចូ្ រមួពើរបបុររជនរិ បករ អនក
ស្បមូ  និងឧបតាមភហដាយហោក Zhong Weixing ស្ពមទងំវចិិ្ស្តសា បាល រ ើរ Echo 119 និងរមាគម 
Des Amis de Photo Phnom Penh (បាល រ ើរ)។  
រូមអរគុណដ ់ Adrien Clanet រស្មាបក់ារគ្នសំ្ទ។  
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse : Catherine Philippot - Relations Media 
& Prune Philippot 
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ការតងំពិព័រណ៍ហៅវទិាសាា នបារាងំ 
 
FLORE (បារាងំ -ហអរាលញ) 
 វចិ្ិស្តសា ថ្នវទិាសាា នបារាងំកមពុជា។ 
  កាិនហព រាស្តើ គឺកាិនផ្លក មាិេះ 
 

 
   © FLORE  

 
តមដំ្ក់កា ថ្នអតាបទរបរ់ Marguerite Durus កនុងឥណឌូ ច្និនារម័យបុរាណ (ទំនប់ទឹកហៅតំបនប់ាល រុើ
ហវកិ, ហរាងកុន Eden, ហរៀវហៅ L'amant L'amant de la Chine du Nord) ហោកស្រើ FLORE បាននាហំយើងចូ្ 
ហៅកាន់ពិភ្ពស្បឌតិមួយខដ បូកនសនំងឹការច្ងចា ំ បទពហិសាធន៍ខដ មានហៅស្គប់ទើកខនាងតមរយៈការបង្ហា ញ
រិ បៈអកសរសា្រត ជាមួយនងឹការយ ់ហ ើញនានា។ ទងំអរ់ហនាេះ វាពុបំានបង្ហា ញឱ្យហយើងហ ើញហៅកនុងអតាបទ
រុទធៗហនាេះហទ បលុខនតហៅហព ខដ ហយើងបានខរវងយ ់យល ងរុើជហស្ៅពើជហស្ៅច្តិតរបរអ់នកនិពនធ។ ហគ្ន បណំង
ទងំហនាេះ ហស្បៀបបើដូច្ជាច្ស្កវា ដ៏ធ ំវឹងហ វើយមួយ ខដ បចេូ ទងំរញ្ជា តញិាណ ការស្រហមើស្រថ្ម បទ
ពិហសាធន៍ហនសងៗ ខដ នាឱំ្យហយើងហៅកាន់ហព ហវោថ្នពិភ្ពហោកមយួថមើមួយហនសងហទៀត។ ហព ហវោោក់បើដូច្
ជាគ្នងំហៅនងឹមួយកខនាង ហហើយស្គប់យល ងបានហធវើឱ្យហយើងកំពុងគិតពចិារ្។ ហព ហវោកាន់ខតហដើរយតឺហៅៗ
ោក់បើដូច្ជាកំពុងរកស្ចាងំឈប់រចំ្ត។ ដំហណើ រការថ្នការតក់ខតងអតាបទហ ើង អាស្រ័យហ ើការយ ់ដងឹហនសងៗ 



ហដាយហធវើយល ង្ហអាយអតាបទហនាេះ ហ រហពញនូវឱ្ជាររតមការនសគំនំិតខបបចារបុ់រាណ បហច្េកហទរ ហធវើយល ង
្ឱ្យស្របតមបរបិទជាជាងភូ្មិសា្រត។ ភាពស្ររ់សាអ តថ្នអកសរសា្រតគឺភាពទនភ់្ាន់ និងរស្មិតរស្មាងំ។  

 

ឆ្ន ១ំ៩៦៣, ហោកស្រើ FLORE ជាអនកថតរូបមាន ក់មានរញ្ជា តិបារាងំកាត់ហអរាលញ ខដ បច្េុបបននហនេះគឺកំពុងររ់
ហៅ និងហធវើការហៅឯទើស្កុងបាល រ ើរ។ បនាា ប់ពើបានហធវើការជាអនកសារពត័៌មានជាតិអរ់រយៈហព  ១០ ឆ្ន  ំ ហោកស្រើ
បានច្ំ្យហព ហវោរបរែ់ាួនទងំស្រុងហដើមបើហធវើការង្ហរផ្លា  ់ែាួនតងំពើឆ្ន ២ំ០០៨។ ឆាងកាត់ការសាក បង
ខននកបហច្េកហទរបានយល ង អស្បហរើរហៅកនុងបនាបន់តិតរូប។ មនុរសមាន ក់ខដ ខស្បែាួនហៅជាមនុរសអច្ឆរយិ 
(alchemist even) ហោកស្រើបានបហងកើតពភិ្ពហោកថមើមយួហទៀត មុននងឹគ្នត់ហបើកខភ្នកមដងហទៀតហ ើង ខដ ហធវើឱ្យ
រូបភាពទងំអរ់ស្ត ប់កាា យជារូបភាពរនមតថ្នការពិត។ គ្នត់បានហបើកវគគបហស្ងៀនមន ក់ពិហររ មានការតងំ
ពិព័រណ៍ខាន តអនតរជាត ិហហើយគ្នត់ក៏ទទួ បាន នរង្ហវ ន់ Nadar  ឆ្ន  ំ២០២០ រស្មាប់ L’odeur de la nuit était 
celle du jasmin”។ 



 យូរុេះ អាប់ឌុ រាលរ់ហុើម - Yousos Apdoulrashim (កមពុជា) 
ជញ្ជា ងំប ណ្  ័យស្បព័នធនសពវនាយថ្នវទិាសាា នបារាងំកមពុជា 
រងវង់មូ  ២០២០ - ២០២១ 
 

 
© Yousos Apdoulrashim   

 
មនុរសខតងស្រថ្មច្ង់ហោេះហហើរ ហដើមបើទទ ួបានហររ ើភាពដូច្អវើខដ រតវបកសើបានបង្ហា ញដ ព់ួកហគ ហហើយក៏
ហដើមបើហមើ ពិភ្ពហោកឱ្យហ ើញែុរពើហគ ហ ើញទូ ទូំោយ និងហដើមបើមានទរសនៈែុរពើអនកដថ្ទអពំើភ្ពខននដើ។ 
ស្បរិនហបើហគមិនអនុញ្ជា តឱ្យហយើងហោេះហហើរបានហនាេះ យនតហោេះគ្នម នមនុរសហបើក(ស្ដូន)អាច្នដ ់អវើទងំហនាេះឱ្យ
ហយើងបាន តមវធិើខដ ង្ហយស្រួ ជាងអវើ ខដ ធាា ប់បានថតពើយនតហោេះពើមុន។ វានដ  ់ទធភាពឱ្យហយើងទទួ បាន
ទិដឋភាពពើហ ើអាការខដ ផ្លា រ់បដូរការគតិរបរ់ហយើងទងំស្រុងអំពើ ំហអាការ នងិភូ្មិសា្រត។ រងវង់មូ ស្តូវ
បានហគហ ើញហៅស្គប់ទើកខនាងកនុងពិភ្ពហោកមជាមហធាបាយថ្នការរ ើកច្ហស្មើន។ ហមើ ពើហ ើគឺពកួហគបហងកើតបាន
ស្កាហវចិ្មួយ នងិការនតុ ំជារូបរាងថ្នពិភ្ពហោកមួយហនសងហទៀត។ ជាមូ ដាឋ នទូហៅថ្នរងវងដ់៏ធំមួយ វាបានបហងកើតឱ្យ
មានភាពច្ស្មុេះ ថ្នទស្មង់ជារាងស្តើហកាណខដ បហងកើតបានជាបាង់ហដាយសារឧបករណ៍នងិពណ៌ ក៏ដូច្ជារច្នារមព័នធ
តុបខតងខបបធរណើ មាស្តហទៀតនង។ រថយនតកាា យជារបរហ់កមងហ ងខដ ដាក់ច្ហនាា េះជុំវញិរងវង់មូ  ហហើយកអ៏រ
គុណដ ់ស្រហមា  ខដ ហព ែាេះហយើងអាច្ហមើ ហ ើញវតតមានរបរអ់នកហថមើរហជើង ហដាយហយើងខតងខតពិនិតយហមើ 
ស្រហមា  រចួ្ពាយមបាល នស់ាម នម រូបរំ្ កមួយ្ខដ ជាច្ណុំច្ក ត្  ថ្នរណំង។់ បខនាមពើហនេះហយើង
អាច្ហមើ ហ ើញម ហៅហដើមដបូំងថ្នរងវងមូ់  មានខតរងវង់ខននដើបលុហ ណ្ េះ។ 

ហកើតហៅឆ្ន  ំ១៩៩៣ ហៅហែតតកំពង់ចាម Yousos Apdoulrashim បានទទួ រញ្ជា បស្តខននកទើនារ ណិជាកមមហៅ
ឆ្ន  ំ២០១៧ ពើសាក វទិា ័យន័រតុនហៅភ្នំហពញ។ គ្នតប់ានចាប់ហនដើមហធវើការតងំពើឆ្ន  ំ២០១៣ ហៅកនុងស្កុមហ ុន 
កាខរតភ្នំហពញបលុរតិ៍ ហហើយគ្នត់ជាអនកថតរូបកនុងសាា ប័នហនេះហៅកនុងឆ្ន  ំ ២០១៩។ គ្នត់អនុវតតការថតរូបហដើមបើភាព
រ ើករាយរបរ់គ្នត់ហៅឆ្ន  ំ២០២០ កនុងហនាេះ កម៏ានការថតរូបជារងវង់មូ ហនេះខដរ ហៅហព គ្នត់ជានិរសតិ រាូឌើហយរូប
ភាព ខដ ដឹកនាហំដាយ ហោក រុវណណ ភ្ើ ុង ហៅវទិាសាា នបារាងំកមពុជា។  



ខ ាង បុណយរាជយ (កមពុជា) 
វចិ្ិស្តសា ថ្នវទិាសាា នបារាងំ  
ស្រហមា ឪពុករបរ់ែាុ ំ២០២០.  
 

 
© Kleng Bonreach 

 
បនាា ប់ពើទទួ បានភាពហជាគជ័យកនុងការបចេបម់ន ក់បរញិ្ជា បស្តបានច្នំួនពើររបាត ហ៍ បុណយរាជយ បានបាត់បងឪ់ពុក
របរ់ែាួនហដាយសារជងំឺមោរ ើកស្គ្នប់្ម។ ហសាកនាកមមមួយហនេះបានហធវើឱ្យស្គួសាររបរ់នាងមានភាពហសាកហៅ
ជាខាា ងំ។ ការហរាៀករំហ ៀកបំ ក់ឪពុករបរ់ែាួន បានហធវើឱ្យបុណយរាជយច្ងចានូំវអនុរាវរ ើយខ៍ដ ែាួនមានជាមយួ
នឹងឪពុក ហហើយក៏ហដើរតួជាមនុរសមាន កជ់ំនួរឪពុកនាងហៅកនុងជើវតិរបរ់មាត យនាង។ សាន ថ្ដមួយហនេះ បហងកើតហ ើង
ហដាយនាយំក បុណយរាជយហៅទើកខនាងខដ ឪពុករបរ់គ្នត់ររ់ហៅ កខនាងហធវើការ នងិ ទើកខនាងខដ ឪពុកគ្នត់ចូ្ 
ច្ិតត។ ការហស្បើស្បារ់ពនាពឺណ៌ធមមជាត ិ ហដាយមនិមានការខកថ្ច្ន បុណយរាជយបហងកើតសាន ថ្ដថតរូបខបបនមិិតតរញ្ជា  
(symbolic self-portraits) ហហើយ ហស្បើស្បារនូ់វការវវិតតរបរ់ពនាឺខដ ហដើរស្របគ្នន ហៅកនុងទើកខនាងមួយ ឬ ជា
ជំោនរបរ់ហកមងស្រើកំពុងហដើរហដាយនាងហរាៀកហខាសាច្់ស្ក្ត់ពណ៌ហែៀវរបរ់ឪពុកនាង។ ហទេះបើជាគ្នត់ហៅទើ
្ក៏ហដាយ ឪពុកនាងគឺហៅខតដក់កនុងច្ិតតបុណយរាជយជានចិ្េ ដូច្ជាស្រហមា ខដ ហដើរតមនាងស្គប់ទើកខនាងខដ 
នាងបានហៅ។ 

ហកើតហៅឆ្ន  ំ ១៩៩៥ កនុងហែតតបាត់ដបំង បុណយរាជយកំពុងបនតការរិកាមន កអ់នុបណឌិ តខននកអប់រ ំ ហហើយកជ៏ាស្គូ
បហស្ងៀនហៅសាោរដឋមួយហៅរាធានើភ្នំហពញ។ ការថតរូប បានជួយឱ្យនាងមានទំនាកទ់នំងជាមួយនឹងមនុរស និង 
ធមមជាត ិជួយឱ្យនាងអាច្បហចេញនូវអារមមណ៍ ក៏ដូច្ជា ការរស្មាកបនាា ប់ពើការហធវើការស្បចាថំ្ថៃ។ នាងទទួ បានបទ
ពិហសាធន៍ថ្នការហរៀនថតរូបមុនដំបូងបំនុតជាមួយគំហរាង Studio Images របរ់វទិាសាា នបារាងំខដ ដឹកនាហំដាយ 
ហោក រុវណណ ភ្ើ ុង។ សាន ថ្ដ "ស្រហមា របរ់ឪពុកែាុ"ំ ហនេះស្តូវបានជាបជ់ា Special Mentioned Artist កនុងទស្មង់
ខបប Still Image ហៅកនុងកមមវធិើរបរ់ Julius Baer Next Generation Art Prize Virtual Exhibition ហៅ
ស្បហទររងិាបុរ ើ កនុងឆ្ន ២ំ០២១។ 



 
 

ការតងំពិព័រណ៍ហៅសាា នទូតបារាងំ 
 

Elina Brotherus  (ោវ ងំ ង)់  
ជញ្ជា ងំសាា នទូតបារាងំស្បចាកំមពុជា 
 

 
© Elina Brotherus 

 
រពវថ្ថៃហនេះ រ ិបៈគឺជាកខនាងខដ មនុរសទទួ សាគ  ់ម យុវជនហ ងហរើច្ នងិ មានភាពរបាយរ ើករាយ ែាុកំ៏
ដូច្គ្នន ។ ហនេះគឺជារហបៀបខដ រិ បករោវ ងំ ង់ បានអនុវតតរយៈហព ជាងមួយភាគបួនថ្នរតវតសរ។៍ វាជាការ
ហរៀបច្ំថតរូបខបបែាួនឯង(self-portrait) ជាធមមតមាន កឯ់ង ហហើយមានហព ែាេះថតជាមួយរតវខឆករបរគ់្នត់ ឬ 
ជាមួយគនើគ្នន របរ់គ្នត់ ខដ បង្ហា ញអំពើវធិើសា្រតរបរ់គ្នត់។ រូបភាពនើមួយៗខដ គ្នត់បហងកើតហ ើងគឺមានច្មាៃ យ
ស្ររ់សាអ ត ខដ គ្នម នអវើរារាងំច្កាុវរិ័យអនកទរសនា បង្ហា ញអំពើហទរភាពថ្នតំបន់ Scandinavia ឬកខនាងកំហណើ ត
របរ់គ្នតហ់ៅ Burgundy។ ហទរភាពហៅរដូវកា ែុរៗគ្នន  កាា យជាកខនាងតុបខតង ំអរស្មាប់មនុរសជាតដិក
ដហងាើម ជាគនូំរហទរភាពរ លូខមនទិក និងជាគំនូរខបបទូហៅ ខដ  Elina មានគំនតិដ៏ស្ររស់ាអ តមួយហនេះ។ វាបង្ហា ញពើ
ហររ ើភាពថ្នរូបរាង រំហៅហៅហ ើ រូបរាងអាស្កាតកាយ ឬ រូបកាយខដ ស្គប់ដណត ប់ជាមយួនឹងរំហ ៀកប ំក់ខដ 
មានពណ៌ស្របជាមួយធមមជាតិទងំហនាេះ។ Elina Brotherus  មានច្មៃ ់ហ ើរិ បៈខបបគំនូរខដ ជាអតត
រញ្ជា ណថ្នភាពស្ររស់ាអ ត ហហើយ ខរវងយ ់អំពើច្មៃ ់ខដ ទក់ទងនឹងការពិត នងិ វតាុតំ្ងរបរ់វា។ ការង្ហរ
ជាក់ខរតង របិបកមម រុបិន និងការកំសានតបានបញ្ជា ក់ពើការង្ហរខដ មានភាពរុើជហស្ៅ។ វាកស្ម្រ់ ហហើយ
ពិបាករករពវថ្ថៃ។ 



 
Elina Brotherus ហកើតហៅឆ្ន  ំ១៩៧២ ហៅ Helsinki ស្បហទរោវ ងំ ង់ ហហើយខច្ករខំ កជើវតិ និង ការង្ហររបរ់
គ្នត់រវាងស្បហទរពើរ គឺស្បហទរោវ ងំ ង់ នងិ ស្បហទរបារាងំ។ ជាមួយនងឹការថតរូប នងិ វ ើហដអូថមើៗរបរគ់្នត់ គ្នត់
ខរវងយ អ់ំពើអារមមណ៍ថ្នហទរភាព។ ជាមួយថ្នភាសាដ ៏អនូរនង់ គ្នត់ហធវើហៅហ ើហរឿងរបរ់នាង។ ថវើតបតិខតការថត
រូបែាួនឯងរបរន់ាងមនិខដ ស្បកាន់យកនិនាន ការស្គបដណត ប់ហ ើការង្ហររបរ់នាងក៏ហដាយ ហទរភាពរបរន់ាង
បង្ហា ញពើធមមជាតិថ្នអារមមណ៍របរ់ នាង។ នាងបានតងំពពិរ័ណ៍ទូទងំពិភ្ពហោកជាពិហររហៅអឺរ លបុ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការតងំពិព័រណ៍ថ្នមជឃមណឌ  បុបាា ្ 
 
Dana Langlois (អាហមរកិ) 
មជឃមណឌ  បុបាា ្ 
ដើស្កហម ២០០៤ 
 

 
© Dana Langlois 

 

ដើស្កហម គឺជារហគមន៍ខដ ស្បាប់ពើហរឿងរាល វពិហរររបរ់អនករិ បៈ អនករំខដងនិងត្នតើករមុនហព ពួកហគ ស្តូវបានហគ
បហណត ញហច្ញពើ ំហៅដាឋ នរបរ់ពួកហគហដាយបងាំ ហដើមបើបំហពញគហស្មាងអភ្ិវឌឍន៍ទើស្កុងថមើថ្នរាជធានើភ្នំហពញ។ វាជាតំបន់
មួយខដ មានស្បជាជន ៨០០ ស្គសួារររ់ហៅកនុងនាេះខដ ទូហៅសាងរង់ហដាយរណំ ់ ខដក នងិហឈើហនសងៗ ខដ គរ
ហៅហ ើដើ ាបជ់ាហស្ច្ើនទរវតសរ។៍ វាមានទើតងំរាិតហៅជុំវញិមហោស្រពជាតិ នងិអគ្នររ ខដ ជាទើតងំតំ្ងសាា ប
តយកមមខបបនគរូបនើយកមមហៅទរវតសឆ្ន  ំ១៩៦០ហហើយស្តូវបានហគកហមាច្ហចា  តងំពើហព ហនាេះមក។ ដើស្កហម គជឺាទើ
 ំហៅដាឋ នរបរ់អនកខដ មានហទពហការ យខាងខននករ ិប:ជាហស្ច្ើនរូប។ រ ិបករខដ ហៅររ់រានមានជើវតិកនុងរបប
ខែមរស្កហម កនុងហនាេះមានរ ិបករច្ំននួ៩នាក់កនុងច្ំហ្ម១០នាក់ហហើយ ខដ ស្តូវបានហគយកហៅស្បោរជើវតិ ហស្ េះ
ពួកហគគឺជាអនកខថរកាស្បថ្ពណើ វបបធម៌ខែមរ នងិតរ ូហធវើអវើស្គប់យល ងហដើមបើ ការ រស្បថ្ពណើ វបបធម៌ជាត។ិ  
  
កនុងឆ្ន ២ំ០០៤ ហោកស្រើ Dana បានច្ំ្ យហព ជាហស្ច្ើនខែជាមួយរហគមន៍ហនេះ ហដើមបើថតរូប ចាប់យក ថ្នទិដឋភាព 
ភាពច្ងចារំបរអ់នកខដ ររ់ហៅកនុងរមាគមន៍ ទដិឋភាពចុ្ងហស្កាយរបរ់ពកួហគបនាា ប់ពើ ច្ំ្ យហព  ហវោអរ់ជាយូរ 



តរ ូហដើមបើស្គងភាពជាកមមរិទធហិៅហ ើដើរបរ់ពួកហគ។ ហហើយក៏បានចាកហច្ញហៅឆ្ន  ំ២០០៩ ។ រូបថតខដ គ្នត់បានថត
មាន កាណ:ជារ-ហមម កនុងទស្មង់ជារូបថតឯកសារខបបបុរាណ ហ រហពញហដាយការច្ងចា ំនិងអនុរាវរ ើយ។៍  
 
ហោកស្រើ Dana Langlois ហកើតហៅឆ្ន  ំ ១៩៧៦ ។ គ្នតរ់ិកាខននកថតរូបនងិវចិ្ិស្តរ ិបៈ។ គ្នតច់ាប់អារមមណ៍
យល ងខាា ងំ ហៅហ ើការថតរូបខបប analog ជាមួយនិងពណ៌រ-ហមម  ។ រស្មាបគ់្នតក់ារថតរូប គឺជាវធិើមួយហដើមបើ 
ខរវងយ ព់ើហរឿងរាល វជើវតិរបរន់រ្មាន ក។់ 
  
គ្នត់បានផ្លា រ់មកស្បហទរកមពុជាកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៨ ។ កនុងរយៈហព ជាងថ្មពឆ្ន  ំគ្នត់បានហធវើការជាមួយនឹង រិ បករខែមរ 
និងរ ិបករច្ំ្ កស្រកុជាហស្ច្ើនហនសងហទៀត កនុងការថ្ច្នស្បឌិត និងកសាងហ ើងវញិថ្នអតតរញ្ជា ណវបបធមជ៌ាត ិ
បនាា ប់ពើការបំនាិច្បំផ្លា ញអតតរញ្ជា ណវបបធម៌របរ់ស្បហទរ។ គ្នត់គឺជាសាា បនកិ នងិជានាយករិ បៈថ្នការនតួច្
ហនដើមគំនតិរ ិបៈជាហស្ច្ើន ដូច្ជា Java Creative Café ខដ ពើមុនហគសាគ  ់ម JavaArts (ចាប់ហបើកពើឆ្ន ២ំ០០០) 
ខដ គ្នតប់ានបហងកើតកមមវធិើតងំពិព័រណ៍ពើវរិ័យរ ិបៈរាប់រយ ហដាយកនុងហនាេះគ្នត់បានជយួហ ើករាួយឱ្យរ ិបករ 
ជាហស្ច្ើនរូបឲ្យ បើ ាញតមរយៈ មហោស្រពរ ិបៈ Our City Festival (២០០៨-២០១៤)   និង គហស្មាង 
Creative Generation  ខដ ជា ន់រង្ហវ ន ់ខដ បានកខនាងរស្មាប់រ ិបករវយ័ហកមង (ចាប់តងំពើឆ្ន  ំ២០១៧) ។ 
 
  



ការតងំពិព័រណ៍ហៅហ ើរុមឺលកកង់បើ 
 

រូមខថាងអណំរគុណច្ំហ េះការគ្នសំ្ទពើគណៈស្បតិភូ្រហភាពអឺរ លុបស្បចាកំមពុជា ខដ បាននដ ់ហអាយមហោស្រពរូប
ថតភ្នំហពញបហងកើតនូវកមមវធិើហធវើដំហណើ រដ ៏បើបំនុតហៅកមពុជាគ៖ឺ រុមឺលកកង់បើ! រស្មាប់រយៈហព បើខែ ហៅហ ើរុមឺលកកង់បើ
ច្ំនួន 100 ហស្គឿង កំពុងហធវើដំហណើ រពិព័រណ៍ នងិច្ ត័នឹងផ្លា រ់ទើតមដងវថិើកនុងរាជធានើ ហដើមបើនដ ភ់ាពរ ើករាយដ ់
សាធារណៈជន ក៏ដូច្ជាហដើមបើនសពវនាយរ ិបៈហៅតមដងវថិើសាធារណៈ។ 
 

 
 
 
ខែតុោ 
FLORE & Kavi Chhay 
 
ខែវចិិ្ឆកា 
Elina Brotherus & Kleng Bonreach 

 
ខែធនូ 
Dana Langlois & Yousos Apdoulrashim  

 
  



រិ បករហនសងហទៀតខដ ចូ្ រមួកនុងមហោស្រពហ ើក១២ 
 
_________ 
 
Kavi Chhay (បារាងំ - ខែមរ) 
ការតងំពិពរ័ណ៍ហៅហ ើរុមឺលកកង់បើ (ខែតុោ) 
ហស្ច្ើន គឺតចិ្ ២០២០ 

 
© Kavi Chhay 

 

ហតើហនេះជាការពិតហទ? ឬស្គ្ននខ់តជាការបំភាន់? Kavi Chhay បង្ហា ញឱ្យហយើងដងឹអំពើពភិ្ពច្ស្មេុះពណ៌ បលុខនតរបិប
និមមិតទងំស្រុង។ ជាមួយនងឹរច្នារមព័នធស្កាហវកិខដ មានការអេះអាងយល ងខាា ងំហដាយខនអកហ ើការបនសពំណ៌ រូប
ថតរបរ់វចិ្ិស្តករវយ័ហកមងហនេះបង្ហា ញមហយើងរងសយ័ពិភ្ពហោករម័យទំហនើប ែណៈហព ខដ រមួបចេូ ការបលេះ
ថ្ន កយអាស្កក់ និងកំ្ពយហៅកនុងសាររបរ់គ្នត។់ 
 

 
Kavi Chhay មានច្ំណង់ច្ណូំ ច្ិតតហស្ច្ើនកនុងហគ្ន បណំងច្ិចេ ឹមគនំិតថ្ច្នស្បឌិត នងិរិ បៈ។ កនុងនាមជាអនក
ជំនាញកនុងឧរាហកមមឌើហាញ គ្នត់បានហស្ជើរហរ ើរចាប់ហនតើមដំហណើ រថតរូបរបរគ់្នត់ហៅឆ្ន  ំ២០២០ ជាមួយរាូឌើ
ហយរូបភាពថ្នវទិាសាា នបារាងំកមពុជា។ រាើ របរ់គ្នតអ់ាច្ស្តូវបានពពិណ៌នាមជាោ ន វាយតប ់នងិហដាយការបលេះ
ថ្នការគិតរេិះគន។់ 



Collectif Tendance Floue (បារាងំ) 
ចាក់បញ្ជេ ងំហៅថ្ថៃរហមាព ធកមមវធិើថ្នមហោស្រព២០២១ 
 

 

 
 
ហដើមបើអបអរសាទរការហបើករហមាព ធមហោស្រពហនេះ វទិាសាា នបារាងំនឹងដាក់បញ្ជេ ងំសាន ថ្ដហដាយស្កុមអនកថតរូបជន
ជាតិបារាងំ Tendance Floue ហៅកនុងរួនវទិាសាា នហៅថ្ថៃទើ ២៦ ខែវចិ្ឆិកា! 
 
ស្កុមហនេះបានបហងកើតហ ើងកនុងឆ្ន  ំ ១៩៩១ ស្បមូ នតុ ំហដាយអនកថតរូបជនជាតិបារាងំច្ំនួន ១៦ នាក់ខដ បានឈនេះ
 នរង្ហវ ន់អនតរជាតរិស្មាបរ់មិទធិន របរព់ួកហគហៅនាូវបំខបកថ្នរងគម វបបធម៌ ឯកសារ និងរ ិបៈ។ Tendance 
Floue គឺជាមនាើរពិហសាធន៍ថតរូបដ៏ពិហររមយួ៖ រមាជកិរបរ់ែាួនហស្ជើរហរ ើរស្បឈមនឹងរូបភាពខដ បានថត
តមរយៈការស្បមូ នតុ ំ ការរមួនស ំនិងការរនានា។ Tendance Floue ស្តូវបានហគទទ ួសាគ  ់មជាតួអងគរំខានក់នុង
ការថតរូបរបរ់បារាងំ។ 
 

“រកមមជន ក់ពន័ធនឹងសាា នភាពរងគម បញ្ជា នហយបាយ និងភូ្មិសា្រតនហយបាយ ហដាយភាា ប់គ្នន ហៅនឹងការររ
ហររ និងវធិើសា្រតបុគគ របរ់ពួកហគ ពួកហគបាននសពវនាយហៅកនុងសារព័ត៌មាន នងិហធវើហអាយមានភាព អស្បហរើរ 
មុនហព វាកាា យហៅហរឿងខដ រមុគសាម ញ បលុខនតពកួហគខតងខតគិតគូរ នងិអនុវតតហរៀវហៅ និងការតងំពិព័រណ៍ អនតរ
រិ បៈ ការពាករណ៍ ទស្មង់ថ្នការផ្លា រប់តូរ ខដ ហៅមហររ ើភាព” ។  
 
Christian Caujolle អនកហរៀបច្ំមហោស្រព និងអនកស្បឹកាខននករ ិបៈ  



Julie Chaffort (បារាងំ) 
ការចាកប់ញ្ជេ ងំរស្មាប់ថ្ថៃបិទមហោស្រព២០២១ 

 

 
© Julie Chaffort 

 

ហៅថ្ថៃទើ ១៤ ខែមករា ឆ្ន  ំ២០២២ វទិាសាា នបារាងំកមពុជានឹងបិទមហោស្រពជាមួយនឹងការចាក់បញ្ជេ ងំនូវសាន ថ្ដ
ហដាយស្កុមរ ិបករជនជាតបិារាងំ Julie Chaffort ហដាយរហការជាមួយនាយកដាឋ នបណតុ េះប ត្  ភាពយនត
របរ់អងគការមិនខមនរដាឋ ភ្ិបា ហដើមបើភាពញញឹមថ្នកុមារ (PSE)។ 
 
Julie Chaffort ជាអនកនិពនធខែសភាពយនតដូច្ជា tableaux ខដ ជាស្បហភ្ទខែសភាពយនតហ រហពញហៅហដាយ ឈុត
ឆ្កខរដងៗ និងអភ្ិនិោរដអ៏សាេ រយ។ មិនស្តឹមខតបលុហ ណ្ េះ អនកនិពនធដ៏ហឆនើមមួយរូបហនេះ នឹងនាទំរសនិកជនចូ្ ហៅ
កនុងពិភ្ពថមើមយួ ខដ មានតួរអងគហរៃៀមសាៃ ត់ បានបង្ហា ញពភិ្ពថមើច្ខមាកមួយហនសងហទៀត។ ភាពយនត និងវ ើហដអូរបរ ់
កញ្ជា បង្ហា ញពើរូបភាពរៃបស់ាៃ ត់ សាត ប់ និងហធវើរមាធិ បលុខនតបងកប់នយ័រដើពើ ភាពមនិរមហហតុន  ការដួ រ ំ ការ
ភាា ក់ហនអើ  និងការផ្លា រ់បតូរ។ រស្មាបក់ញ្ជា  Julie Chaffort ហរាងកុនគឺជាមជឈដាឋ នធមមជាតខិដ ហ ច្ហធាា  ខដ កញ្ជា
ហស្ជើរហរ ើរដបូំងហដើមបើអភ្ិវឌឍហៅសាោវចិ្ិស្តរិ បៈ Bordeaux ជាសាោខដ កញ្ជា រិកា និងធាា ប់មានបទ
ពិហសាធន៍ហធវើជាជំនយួការហោក Roy Andersson និង  Werner Herzog ហៅរិកាា សាោកនុងសាោភាពយនត 
Rogue។ រិ បកររូបហនេះបានឈនេះ នរង្ហវ ន់ Talents Contemporains ឆ្ន  ំ ២០១៥ ពើមូ នធិិ François 
Schneider ហ ើការង្ហរ Montagnes Noires ហហើយហៅឆ្ន ដំខដ ហនាេះ នាងបានឈនេះរង្ហវ ន់ Mezzanine Sud និង
ដាក់តងំបង្ហា ញហៅ Musée des Abattoirs កនុងទើស្កងុ Toulouse ។ 
 


