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In the arboretum (ក្នុងរនុក្ខសាស្ត្រ) 
ទឹកអប់ត្រូវរចនាឡ�ើង្តតរាប់ខួប៣០ឆ្្ ំ

នៃវទិយាសាថា ៃបារាងំនៃកម្នុជា ឡោយ 
Sopheap Pich ៃងិ Violaine Collas។







ស្ចក្តីផ្តើម ស្ចក្តីផ្តើម 
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វទិយាសាថា ៃបារាងំនៃកម្នុជា ្តហការជាមួយ សារមៃ្ើរជា្ិកម្នុជា ៃិង 
មជ្ឈមណ្ឌ លអៃ្ររជា្ិតសាវតជាវអំពើកកវ ៃិង្ិតល្បៈ្ូតៃរូប (Cirva)
្ូតមបង្ហា ញជូៃពិព័រណ៍្ត្រើពើការ«ផ្នុ ំ(កកវ)»។

«ផ្នុ ំ»   ជាពិព័រណ៍មួយកែលឡ ្្រ ្ឡៅឡលើជំនាៃ់ថ្ើមួយនៃអ្ករចនា ៖ 
ជ័យលាភើចនុងឡតកាយែប់នាក់នៃមហាពាៃរង្វា ៃ់  Design  Parade 
Hyèrees។   ពិធើតបារព្ធចំឡពាះការរចនា្តហ្តម័យឡៃះ  តបមូលផ្រនុ ំ 
្តិល្ករែូចជា  Jean-Baptiste Fastrez,  Brynjar Siguaaron, 
Julie Richoz, Mathieu Peyroulet Ghilini, Laura Couto Rosado, 
Samy Rio, Pernelle Poyet, Carolien Niebling, Sara de Campos 
ៃិង Gregory Granados  ឡៅជនុំវញិ វ្ថានុធា ន្ុ មួយ គឺកកវ ៃិងជនុំវញិវ្ថានុ 
មួយ គឺភាជៃ៍។ 

តាងំពើឆ្្ ំ 2011  មក   មជ្ឈមណ្ឌ លអៃ្ររជា្ិតសាវតជាវអំពើកកវ ៃិង 
្តិល្បៈ ្ូតៃរូប    (Cirva)   ទទួល្ិតល្ករជ័យលាភើនៃការតបកួ្ 
តបកជង ឡរៀបចំឡ�ើងឡោយមហាត្តព   Design  Parade  Hyères 
កែល បឡងកើ្ឡ�ើងឡៅឆ្្២ំ០០៦ ឡោយមជ្ឈមណ្ឌ ល្ិតល្បៈ la villa 
Noailles។   ការអឡ ជ្ ើញឡៃះ  ឡធវាើឡ�ើងឡតកាម ទតមង់ជាការ ស្ាក់ ឡៅ 
តសាវតជាវ រយបៈឡពល មួយឆ្្ ំ ឡ ្្រ ្ឡលើការបឡងកើ្ភាជៃ៍មួយ    កែល 
ត្រូវោក់តាងំ បង្ហា ញឡៅមជ្ឈមណ្ឌ ល្ិតល្បៈទើតករុង Hyères ក្នុង ភាគ 
ខាង្្ូង នៃ តបឡទ្តបារាងំ ឡៅឆ្្បំន្ាប់។

ជាវ្ថានុផ្នុកចំណនុ ះ  ៃិងជាឡតគឿង ន្ុបក្ង  ភាជៃ៍ជាវ្ថានុកែល រាៃ អាយនុ 
កាល រាប់្ត្វ្្សៃ៍     កែលជាអាទិកាលរាៃមនុខង្រមិៃកតបតបរួល។ 
ឡោះជាយ៉ា ងឡៃះក្រើ  ្តតរាប់អ្ករចនារ្ាក់ៗ  ភាជៃ៍ជា តបភពនៃការ 
ែក បទពិឡសាធៃ៍   ៃិងការបំកបរទិ្ត។    ្ូតម្ើ មនុៃៃឹងឱ្យឡគោក់ ក្  

ការផ្លុំ!
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ថូ ោងំ ឡៃះផ្នុកគំៃិ្ ចំឡណះឡធវាើ ជំឡៃឿ្ត៊ប់ ៃិង អវាើៗកែលអាចឡធវាើ ឡៅ 
រចួនានា។   ពួកវាជារូបភាពឆ្នុះបញ្ចា ងំនៃ ជំនាៃ់អ្ករចនាមួយ  ៃិង 
ឡ្តចក្រើ តបាថ្្រប្ត់ពួកឡគ  ៖   ជំៃួបរប្ត់ ពួក ឡគឡៅក្នុងកកៃ្ងមួយ 
ែូច គ្្ផ្រល់ជារូបភាពនៃបញ្ហា នានា  កែល ឡកើ្ឡ�ើងក្នុងវ្ិត័យរចនា 
ឡៅទ្តវ្្សៃ៍ចនុងឡតកាយឡៃះ។

តាមរយបៈ្តមូហកម្នានារប្ត់សារមៃ្ើរជា្ិកម្នុជា    ពិព័រណ៍ឡៃះ 
ោក់តបឈមគ្្ឡោយមិៃអាចឡគចផនុ្    ៃូវរាបៃកម្ោងំ ឡៃះឡៅ 
ៃឹង តបនពណើ    ៃិង្តងក្់ធ្ងៃ់ពើឡ្តរ ើភាព  កែលអ្ករចនារ្ាក់ៗកាច់ 
បំបាក់ ភាពអ្តម្ថាភាពនៃការបឡងកើ្វ្ថានុមួយឡ�ើងវញិ ៃិង បឡចចាកឡទ្ត 
កែលរាៃអាយនុកាលជាងមួយ្តហ្ត្វ្្សៃ៍។ ការ ោក់ តាងំ ពិព័រណ៍ 
វ្ថានុកែលរាៃក្មួយគ្់ោងំឡៃះ  កែលរចនា ៃិង បឡងកើ្ ឡៅ ក្នុងឡរាង 
ជាង-មៃ្ើរពិឡសាធៃ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva  ក៏ តបារព្ធ ពើការ្តហការ 
តបកបឡោយភាពឡសាមៃ្ត្សរ ើករាយ   ៃិង ប៉ាបនុិល ប៉ាប៉ាូចរវាង្ិតប្ករ 
ៃិងអ្ករចនា ៃិងបំភ្ឺឱ្យឡគឡ�ើញពើអំ�នុងឡពលចំៃួៃែប់នៃរាបៃកម្ 
មួយ   ឡកើ្ឡចញពើែំឡណើ រការែ៏យូរ អកងវាង មួយនៃការតសាវតជាវខ្ាងំ 
ក្ា ឡោយឡវទិកាវយ័ឡក្ងនៃពិភព រចនា្តហ្តម័យ។ 

មជ្ឈមណ្ឌ ល  Cirva  អភិរក្ស្តមូហកម្ពិឡ្ត្តមួយ  កែលរមួរាៃ 
លទ្ធផលតសាវតជាវតបកបឡោយមហចិ្ឆតាែឹកនាឡំោយ ្ិតល្ករ ៃិង 
អ្ករចនា  ឡៅក្នុងឡរាង្ិតប្កម្ខ្ួៃ ចាប់តាងំ ពើ ចនុងទ្តវ្្សៃ៍ 1980 
មក។  ស្ានែរប្ត់្ិតល្ករ  Erik Dietman  ៃិង Jana Sterbak 
ត្រូវ ោក់តាងំបង្ហា ញឡៅវទិយាសាថា ៃបារាងំនៃ កម្នុជា ត្តបគ្្ៃឹង ពិព័រណ៍ 
ឡៃះកែរ។ ស្ានែោងំឡៃះឡលើក ឡ�ើងពើញ្ញា ណមួយនៃ ញ្ញា ណ ោងំ តបា ំ
រប្ត់ឡយើង គឺឃាៃវញិ្ញា ណ។ 
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មជ្ឈមណ្ឌ លអៃ្ររជា្ិតសាវតជាវកកវ 
  ៃិង្ិតល្បៈ្ូតៃរូប (Cirva)

Cirva ជាមជ្ឈមណ្ឌ ល្ិតល្បៈមួយកែលយករាបៃកម្ ជាឡបះែូង នៃ 
គឡតរាងនានា។ រាៃ្ំកណងពិឡ្ត្តមួយឡៅ ឡលើឆ្កអៃ្ររជា្ិ ចាប់ 
តាងំពើឆ្្1ំ983មក មជ្ឈមណ្ឌ លឡៃះអឡ ជ្ ើញ្តិល្ករ ៃិងអ្ក រចនា 
នានាឱ្យឡធវាើការឡលើវ្ថានុធា ន្ុជាក់លាក់មួយ គឺកកវ ជាមួយៃឹង ឡ្តរ ើភាព 
យ៉ា ងឡពញទើមួយ។    ពួកឡគត្រូវបាៃទទួលឡៅក្នុងឡរាង ្ិតប្កម្នៃ 
មជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva  ឡៅទើតករុងរា៉ា ក្តើយ ៍  ៃិងគ្តំទ ឡោយ តករុមអ្ក 
បឡចចាកឡទ្តកកវកតមិ្ខ្្ត់មួយ កែលពួកឡគចាប់ ឡផ្រើម្តៃ្នា ឡធវាើការ 
ជាមួយ។  ឧបករណ៍ឡៃះផ្រល់ឱកា្តឱ្យែឹកនាកំារ ែកបទពិឡសាធៃ៍ 
យ៉ា ង មនុះមនុ្ ឡហើយក្នុង្តកម្ភាពោងំ ឡនាះ រាគ្៌ា  គ្្ៃ តពំ កែៃ នានា 
នៃឡគ្លគំៃិ្ គឺ ជួបតបឈមៃឹងវ្ថានុធា ន្ុមួយកែលល្ើថ្ ្ត្នុគស្ាញ 
ៃិង មិៃអាចគិ្ទនុកជាមនុៃបាៃ។

ចាប់តាងំពើឆ្្2ំ011មក  មជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva ែំឡណើ រការឡោយតពម 
ឡតពៀងគ្្ជាមួយអង្គភាព  La Villa Noailles de Hyères កែលជា 
មជ្ឈមណ្ឌ ល្ិតល្បៈមួយកែលពតងឹងខ្ួៃឡៅអំ�នុងប៉ានុន្ាៃទ្តវ្្សៃ៍
ចនុងឡតកាយឡៃះ ក្នុងនាមជា្ួអង្គមិៃអាចខវាះបាៃនៃការតបឡមើល ឡមើល 
អនាគ្   ៃិង្គ្តំទែល់រាបៃកម្វ្ិត័យរចនា  ម៉ាូែ ្តឡម្ៀក បំពាក់ 
រូបថ្  ៃិងសាថា ប្្យកម្។  ឡរៀងរាល់រែូវឡ ្្រ  អគ្រ ទំឡៃើប ៃិយម គូ្ត 
ឡោយ Robert Mallet-Steven កែលកបររក ្តមនុតទ ៃិង តពះអាទិ្្យ 
ទទួលឡរៀបចំមឡហាត្តព Design Parade Hyères កែលផ្រល់រង្វា ៃ់ 
ែល់យនុវជៃរាៃឡទ្តឡកា្តល្យរ្ាក់ក្នុង ចំឡោមែប់នាក់ កែលត្រូវ 
បាៃអឡ ជ្ ើញឡៅ  Cirva ឱ្យត្តឡមើ ត្តនម ពើភាជៃ៍ឡធវាើពើកកវមួយ ឡែើម្ើ 
ឧទ្ិ្តែល់ចំណូលចិ្្រ រប្ត់អ្កឧប្ថាម្ភអក្សរសាស្ត្រ   ៃិង បណ្ឌិ ្ ជា 
តបវ្្រិសាស្ត្រ  Charles  ៃិង Marie-Laure de Noailles។  ែូឡច្ះ 
រ្ាក់ៗ ត្រូវក្ តបឈមមនុខ ៃឹង វ្ថានុធា ន្ុមួយ ៃិងបឡចចាកឡទ្តនានាកែល



11

ជាញឹកញាប់ចកម្ក ចំឡពាះពួកឡគ ឡែើម្ើគិ្ពើវ្ថានុកបបលក្ខណបៈ តគរួសារ 
មួយ ោងំឆ្ង កា្់ ឡោយតបវ្្រិសាស្ត្រនៃការរចនា ៃិងឡោយជើវភាព 
ឡរៀងរាល់នថ្ង រប្ត់ពួកឡយើង។ ភាពបង្ខិ្បង្ខំោងំឡៃះត្រូវឆ្ងផនុ្ យ៉ា ង 
ឆ្ប់ រហ័្ត តាមរយបៈបរយិកា្តឡ្តរ ើ ៃិង្តបបាយរ ើករាយ កែល រាៃ 
ឡៅ ក្នុង ឡរាង ្ិតប្កម្។

«ផ្នុ ំ» ជាពិព័រណ៍មួយកែលែំបូងត្រូវបាៃគិ្គូរឡ�ើងឡោយសារ មៃ្ើរ 
នានានៃតករុងរា៉ា ក្តើយ ៍មជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva ៃិងមជ្ឈមណ្ឌ ល ្ិតល្បៈ 
La Villa Noailles  ៃិងោក់បង្ហា ញពើនថ្ងទើ 12 មិថនុនា ែល់ នថ្ងទើ 07 
វចិ្ឆិកា ឆ្្2ំ021  ឡៅ Château Borély - សារមៃ្ើរ្តិល្បៈ ក្ងលម្អ 
ភាជៃ៍ឡធវាើពើែើ ៃិងម៉ាូែ្តឡម្ៀកបំពាក់ - តគឹះសាថា ៃ នៃទើ តករុង រា៉ា ក្តើយ។៍ 
តបាសាទ Le Château Borély បាៃឡ្ត្ើោក់ បង្ហា ញ ជ័យលាភើោងំ 
ែប់នៃមឡហាត្តព Design Parade Hyères កែលត្រូវបាៃ អឡ ជ្ ើញ 
ឡៅ Cirva។ ការអឡ ជ្ ើញឡៃះ ជា ឱកា្ត ឡបើកបឡងហាើបឡមកាៃិកនច្ តបឌិ្ 
កែលលាក់ខ្ួៃឡៅ ពើឡតកាយ វ្ថានុមួយ។ ភាជៃ៍ៃើមួយៗជាកផ្ ក្  នៃ ែំឡណើ រ 
ការែកបទពិឡសាធៃ៍ មួយ កែលោមោរខ្្ត់  ៃិងឡបើកទូលំទូលាយ 
ចំឡពាះភាពមិៃបាៃ ឡតគ្ងទនុកនានានៃការតសាវតជាវ។ ឡលើ្តពើ ភាជៃ៍ 
ចំៃួៃែប់ឡៃះ  សារមៃ្ើរ ឡតជើ្តឡរ ើ្តោក់តាងំបង្ហា ញជំហាៃោងំែប់
កែលអមរា្ខ ងឡទៀ្ កែលឡធវាើឡ�ើងឡោយឡទពឡកា្តល្យយនុវវយ័ ឡែើម្ើ 
បឡងកើ្ឡ�ើង វញិ ៃូវឧបករណ៍មួយកែលឡគគូ្តជាឡតចើៃឡលើកឡតចើៃសារ 
ៃិងក្តវាង រក្តកា្រ ៃនុភាពរប្ត់វ្ថានុធា ន្ុមួយ។

មជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva  រាៃកិ្្រិយ្តកែលពិព័រណ៍ឡៃះ ត្រូវបាៃឡរៀបចំ 
ឡៅ សារមៃ្ើរជា្ិ កម្នុជា     កែលឡៃះជាឱកា្តឱ្យអ្ករចនាវយ័ឡក្ង 
មកពើអឺរ ៉ានុបោងំមូលជួបជាមួយស្ានែឯកនានានៃវប្ធម៌ាកខ្រ។
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សរមន្ទរីជាតិកម្ពជុា

សារមៃ្ើរជា្ិកម្នុជា្តថាិ្ឡៅរាធាៃើភ្ំឡពញ  ឡហើយជាទើតាងំ បនុរាណ 
វទិយា ៃិង តបវ្្រិ សាស្ត្រ  ្តំខាៃ់រប្ត់តបឡទ្តកម្នុជា។   សារមៃ្ើរជា្ិ 
កម្នុជា ្តឡរ្ាធ ឡៅ ឆ្្1ំ920  កែលជាសាក្ខើភាពនៃភាពរ ើកចឡតមើៃ កផ្ក 
តបវ្្រិ សាស្ត្រ ៃិង ្ិតល្បៈនៃវប្ធម៌ាកខ្រ។

សារមៃ្ើរជា្ិកម្នុជារាៃកតមងស្ានែ្ិតល្បៈកខ្រែ៏្តំខាៃ់មួយ កែល 
រមួរាៃវ្ថានុ្តិល្បៈចំៃួៃជិ្  14 000   កែលរាៃអាយនុកាល តាងំ ពើ 
្តម័យបនុឡរតបវ្្រិ ៃិង្តម័យអាោចតកកខ្រ កែលឡៅឡពលឡនាះ លា្ 
្តៃ្ធឹងពើតបឡទ្តនថែល់ខាង្្ូងនៃតបឡទ្តឡវៀ្ោម ។

ក្នុងចំឡោមកតមងស្ានែរប្ត់សារមៃ្ើរជា្ិ   រាៃទពវា្តរា្ភ របៈបួៃ 
មនុខ កែល ោក់បង្ហា ញជាកិ្្រិយ្ត គឺឡលាហបៈ ឡឈើ ថ្ ៃិង ឡ្តរា៉ា មិក។ 
វ្ថានុ្តិល្បៈភាគឡតចើៃ គឺ្ំោងឱ្យអាទិឡទព្តំខាៃ់ៗបួៃនៃតពហ្្ ញា 
សា្តនា  ៃិងពនុទ្ធសា្តនា។ ឡលើ្តពើឡៃះ  ឡគក៏ឡ�ើញរាៃវ្ថានុនានា 
កែលឡគឡតបើឡៅក្នុងពិធើសា្តនា តពមោងំរប្ត់របរឡតបើតបា្ត់ឡៅ ផ្ះ 
ផងកែរ។
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ស្រ្៉ាមិកសម័យអង្គរ

ការផលិ្ឡ្តរា៉ា មិចរប្ត់កខ្រក្នុង្តម័យអង្គរ    (្ត្វ្្សទើ៩-១៥) 
មិៃត្រូវបាៃអ្កតបវ្្រិសាស្ត្រ្ិតល្បៈ    ៃិងបនុរាណវទូិឡអើឡពើអ្ត់រយបៈ
កាលមួយយ៉ា ងយូរ។   ឡគរង់ចារំហូ្ែល់ទ្ត្សវ្្សឆ្្ ំ1960   ឡទើប 
ឡ�ើញ ការឡលចឡ�ើងនៃបឡចចាកឡទ្តចា្់ថ្្ក់វ្ថានុបនុរាណតាម្តម័យ 
កាលែំបូងៗ។   ឡោះជាយ៉ា ងោក៏ឡោយ  ឡ្តរា៉ា មិចោងំឡៃះរាៃ 
ទតមង់ឡផ្សងៗគ្្ កែលជា្តក្ខើភាពរូបើនៃវប្ធម៌ារប្ត់កខ្រ កែល ក្នុង 
ឡនាះរាៃរមួគ្្ៃូវតបនពណើ អាយនុកាលរាប់្តហ្ត្សវ្្សរ ៍  ៃវាៃនុវ្្រៃ៍ 
បឡចចាកឡទ្ត   ៃិងឥទ្ធិពលពើខាងឡត្។ ឡលើ្តពើឡៃះឡទៀ្  ្តតរាប់ 
បនុរាណ វ្ថានុវទូិ  ៃិងតបវ្្រិវទូិ  ឡ្តរា៉ា មិចោងំឡៃះឡែើរ្ួយ៉ា ង ្តំខាៃ់ ជា 
ផូ្តនុើល ឡមក្នុងែំឡណើ រការចនុះកាលបរឡិច្ឆទឡតបៀបឡធៀប      កែល រាៃ 
ឡគ្លឡៅ កំណ្់អាយនុកាល នៃទើតាងំបនុរាណវទិយា។

អ្កតសាវតជាវបាៃបឡងកើ្ទរ្ាប់កបងកចកឡ្តរា៉ា មិច្តម័យអង្គរជាពើរ
តបឡភទចម្ង។ តបឡភទទើមួយរមួរាៃឡតគឿង្ត្ូៃចាបំាច់ ឬ្តតរាប់ 
ឡតបើតបា្ត់ក្នុងផ្ះ   កែលឡគ្ត្ូៃឡោយឡតបើ ឬមិៃឡតបើពនុម្បងវាិល ៃិង 
ែនុ្ក្នុង្តើ ន្ុណហា ភាពោបចឡន្ាះពើ 650° ៃិង 900°C។  ផលិ្កម្
ោងំឡៃះត្រូវឡគសា្គ ល់ថ្ជា «ែើែនុ្»  ៃិងជាកផ្កមួយនៃតបនពណើ  ែ៏
យូរលង់កែលរាៃឡែើមកំឡណើ ្តាងំពើបនុឡរតបវ្្រិ។ ភាគឡតចើៃ មនុខង្រ 
ឡតបើតបា្ត់កំណ្់ទតមង់ឱ្យឡតគឿង្ត្ូៃោងំឡៃះ កែលរាៃ ការកតប តបរួល 
្ិច្ួចឡៅតាមឡពលឡវលា។ ទៃ្ឹមៃឹងឡៃះ ្តម័យ អង្គរ បាៃឆ្ង កា្់ 
ែំោក់កាល ែ៏ ្តំខាៃ់មួយ នៃការនច្ តបឌិ្ ឡតគឿង្ត្ូៃ     ពើ ្ត្វ្្ស 

Alexandre Longelin, doctorant, Université de Tours, 
Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 7324 

CITERES).



14

ទើ9    ឡោយឡតបើតបា្ត់បឡចចាកឡទ្តកែលរាៃ តបភពពើភាគ ខាង្្ូង 
នៃ តបឡទ្តចិៃ។  ការឡតបើតបា្ត់ពនុម្បងវាិល  ការែនុ្ឡៅ្តើ ន្ុណហា ភាព 
ខ្្ត់ (ចឡន្ាះពើ 1200° ែល់ 1350°C) ៃិង ការឡតបើតបា្ត់ថ្្ ំរឡលាង 
ឡធវាើពើឡផះលាយសារធា ន្ុពណ៌ា ែើឬអ្់   ជាចរ ិ្  លក្ខណបៈនៃ បឡចចាក - 
វទិយាឡៃះ កែលផ្រល់រូបរាងែល់  «ថ្ភក់» ្តម័យអង្គរ។  ផលិ្កម្ 
ឡៃះ មិៃរាៃលក្ខណបៈែូចគ្្ឡទ ឡហើយ មជ្ឈមណ្ឌ ល ផលិ្កម្ ្តំខាៃ់ៗ 
រប្ត់វាក៏្្្ត់ប្រូរទើតាងំក្នុង្តម័យកាលឡនាះ។ 

ែំបូង្តថាិ្ឡៅ្ំបៃ់អង្គរ ៃិងភ្ំគូកលៃ ចឡន្ាះ ្ត្វ្្ស ទើ៩  ៃិង១២ 
មជ្ឈមណ្ឌ លផលិ្កម្ោងំឡៃះបាៃផលិ្ឡតគឿង កនុលាលភាជៃ៍ វ្ថានុ 
ឡ្តរា៉ា មិចឡោយឡតបើថ្្រំឡលាងនប្ង្តតរាប់ោក់ក្នុងតបាសាទ  ៃិង 
វរិាៃនៃរាជធាៃើបៃ្របន្ាប់មក។    ថ្ភក់ពណ៌ា  ឡត្ា្ឡលច ឡ�ើង ឡៅ 
ឡពល ឡតកាយ     ឡហើយភាគឡតចើៃត្រូវ បាៃ ផលិ្ឡៅភាគ ឦសាៃ នៃ 
តបឡទ្ត នថបចចានុប្ៃ្ ជាពិឡ្ត្ត ឡៅ ក្នុង ឡខ្្រប៊នុរ ើរា៉ា ម ចឡន្ាះ ្ត្វ្្សទើ 
11 ៃិង 13 ។ 

ទើបំផនុ្  ចាប់ពើ ្ត្វ្្ស ទើ១៣  ៃិងទើ១៤   ឡរាងជាងផលិ្កម្ ថ្ើៗ 
បាៃ អភិវឌ្ឍ ឡ�ើង ឡៅភាគខាងឡកើ្នៃអង្គរ ឡហើយបាៃផលិ្ឡតគឿង
្ត្ូៃពើថ្ភក់រាៃពណ៌ា នប្ងចា្ត់ ឬឡត្ា្។       ឡោះយ៉ា ងោ ក៏ 
ឡោយ   ភាពកបង កចក ោច់ពើគ្្ចបា្ត់តកក�្រវាង  «ែើែនុ្»  ៃិង 
«ថ្ភក់»    ត្រូវក្ឡលើក យកមកពិចារោឡោយឡតបៀបឡធៀប   ៃិង 
ឡចាទជា្តំណួរ។  ជាការ ពិ្ោ្ត់  ្តម័យអង្គរហាក់ែូចជាបាៃ
សា្គ ល់ការតបឹងកតបងឡធវាើឱ្យ បាៃល្អរវាងឡ្តរា៉ា មិចោងំពើរតបឡភទឡៃះ។ 
ឡតគឿង្ត្ូៃឡតបើតបា្ត់ក្នុងផ្ះខ្ះត្រូវបាៃឡតសាបឱ្យរឡលាង  ឬខចាើកបាច់ 
ៃិង ការ ន្ុបក្ងពើផលិ្ កម្ឡតគឿងឡធវាើពើ «ថ្ភក់»។



15

ចនុងប ច្ាប់នៃ្តម័យអង្គរ  ក៏បាៃឡ�ើញការបា្់បៃ្រិចម្រងៗនៃថ្ភក់
កែលជាៃិមិ្្ររូបនៃការ្ត្ូៃឆ្្ងំក្នុង្តម័យឡនាះ។  ការបា្់បង់ឡៃះ 
គឺ     មួយកផ្កឡោយសារការនាចូំលឡតគឿងឡ្តរា៉ា មិចរប្ត់ចិៃយ៉ា ង 
ឡតចើៃ     កែលជាបា ន្ុភូ្មួយចូលរមួចំកណកែំបូងក្នុងការអភិវឌ្ឍ 
ឡតគឿង ចរ្ាក់ឡធវាើពើថ្ភក់រប្ត់កខ្រ។  ឡតគឿងឡ្តរា៉ា មិចនាចូំលោងំឡៃះ
្តនុទ្ធក្ជាផលិ្ផលពិឡ្ត្ត     ឡតបើ្តតរាប់ការឡគ្រពតបណិប័្ៃ៍ 
កបប សា្តនា   ៃិង្តតរាប់ថ្្ក់វរជៃ។    គនុណភាពនៃផលិ្ផល 
ៃិង រាត្ោឋា ៃផលិ្កម្ឡ្ត្ើរក្កបបឧ្តសាហកម្ោងំត្តរុងោងំឡៃះ  
តបកហលជាមិៃបាៃផ្រល់ឱកា្តចាបំាច់    ឱ្យវ្ិត័យផលិ្ឡ្តរា៉ា មិច 
កខ្ររ ើកផូរផង់ ឡលើ្តពើការផលិ្ឡតគឿង្ត្ូៃឡតបើតាមផ្ះឡនាះឡទ។





អ្នករចនាអ្នករចនា
Gregory Granados 

Sara de Campos
Carolien Niebling

Brynjar Sigurðarson
Jean-Baptiste Fastrez

Julie Richoz
Mathieu Peyroulet Ghilini

Laura Couto Rosado
Samy Rio

Pernelle Poyet
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Gregory Granados

«ខ្នុ ំចង់បកងវាងវធិាៃឡធវាើភាជៃ៍  កែលឡគបញ្ជ   ឡៅក្នុង 
តកបខណ្ឌ កម្្ិតកសារប្ត់ខ្នុ ំ  ៃិងបាៃនាយំកកូៃឡែើម 
Desmodium gyrans -  ជារនុក្ខជា្ិឡររាមំួយ  -  ឡៅ 
ឡពល ខ្នុ ំមក  Cirva  ជាឡលើកែំបូង។   រនុក្ខជា្ិឡៃះ ជា 
ឡភ្ៀវ។»
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្តតរាប់ការបឡងកើ្ថូរប្ត់គ្្់  Gregory  ្តមង់ឡៅរកគំៃិ្រចនា 
«ផ្ះ រនុក្ខជា្ិ» មួយ ៃិងៃិយយឱ្យកាៃ់ក្ចបា្ត់ គឺឡែើម Desmodium 
gyrans។    ឡផើងកែលបឡងកើ្ឡ�ើងរាៃែំឡណើ រការជាគូ  ៖  ភាជៃ៍ 
បណ្រនុ ះ មួយ្តតរាប់តគ្ប់ ៃិងពៃ្ករនុក្ខជា្ិ បន្ាប់មកឡផើង «ជំទង់» 
មួយ   ឡៅឡពលកែលឡែើមវាបាៃែនុះមក។   ជាពូជរាៃឡែើម កំឡណើ ្ 
ឡៅបង់ហាក ល់ ឡែើម Desmodium Gyrans កែលយកមកឡតបើឡោយ
អ្ករចនារាៃលក្ខណបៈពិឡ្ត្ត  ឡោយវារាៃតប្ិកម្ឡៅ ៃឹងរ ជ្ួ យ 
ឡហើយែល់ថ្្ក់ឡគថ្   ឡគរនុក្ខជា្ិឡៃះឡររាផំង។    ្តំឡ�ង កែល អម 
ជាមួយ ភាជៃ៍នានា   គឺជាបទឡភ្ើងឡែើម្្ល់ៃិពៃ្ធ  ឡោយ ្ិតល្ករ 
ឡែើម្ើឡធវាើឱ្យរនុក្ខជា្ិឡៃះរា។ំ 

ឡកើ្ឡៅឆ្្1ំ991 ៃិងរាៃឡែើមកំឡណើ ្ឡៅតករុងរូអង់ ្ំបៃ់ ណ័រម៉ាង់ឌើ 
Gregory ចាប់ឡផ្រើមការបណ្រនុ ះបោ្រ ល តបាឆ្ំ្កំ្នុងកផ្ក ្ិតប្កម្ ឡធវាើ ្ នុ 
ទូ។ តាមរយបៈការបណ្រនុ ះបោ្រ ល ែំបូងក្នុងកផ្ករចនា ឡៅ Chelsea 
school of Arts តករុង�នុង  គ្្់្តឡតមចចិ្្រ យក ការរចនាជា អាជើព 
គ្្់។   រាៃ្តញ្ញា បត្ពើសាលាជាៃ់ ខ្្ត់ ្ិតល្បៈៃិងរចនា   Saint 
Etienne ៃិង Toulon ឡៅ្តពវានថ្ងឡៃះ គ្្់ ឡធវាើការឡៅ Saint Etienne។ 
អ្ករចនារូបឡៃះជក់ចិ្្រខ្ាងំៃឹង្សៃ្រើតាងំពើឡក្ង  ៃិងជក់ចិ្្រ ចំឡពាះ 
របា ំ ឡោយសារអ្ក នាែ សាស្ត្រ Régine Chopinot  កែលគ្្់បៃ្រ 
ឡធវាើ ការជាមួយ។ Gregory Granados ឡធវាើឱ្យមនុខវជិាជ ជាងឡៃះមករមួ
ចូលគ្្ជាទិ្តមួយ តាមរយបៈការរចនា។ គ្្់ជាជ័យលាភើនៃ មឡហាត្តព 
Grand Prix Design Parade Hyères 2019។
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Photo © Cirva / Yves Inchierman

Gregory Granados, Merce adolescent, 2021, verre soufflé 
et sablé, verre plat, support de cuisson en porcelaine de 

Sèvres habituellement rebuté, billes d’argile, 
CIRVA, Marseille.
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© សរមន្ទីរជាតិកម្ពុជា

ថូ, ថ្ភក់ lie-de-vin , ថូ, ថ្ភក់ lie-de-vin , 
កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ៩-១១ ., MNC (ខ.៤១៣០) កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ៩-១១ ., MNC (ខ.៤១៣០) 

ពាក្យឪទឹៃោក់តសា «lie-de-vin» ត្រូវបាៃឡតបើជាឡលើកែំបូង ឡោយ 
បនុរាណវទូិជៃជា្ិបារាងំ Bernard-Philippe Groslier (1926-1986) 
ឡែើម្ើ្តឡ ្្រ ែល់ថូនានាកែលរាៃនផ្រឡលាងចាងំ ែូច កកវឡៅកផ្កខ្ះ 
កែលឡកើ្ឡ�ើងឡតកាមឥទ្ធិពលនៃការែនុ្ក្នុង ្តើ ន្ុណហា ភាពខ្្ត់។ ជា 
្តក្ខើភាពបឡចចាកឡទ្តនៃការនច្ តបឌិ្ ឡតគឿង ្ត្ូៃឡៅឡែើម្តម័យឡនាះ 
ថូឡៃះក៏ជាសាក្សើនៃការអៃនុវ្្រសា្តនា ៃិងពិធើបនុណ្យ្តព ឡោយ សារ 
ក្រាៃកកែលឡគបំកបក ឡោយ ឡច្នា កែលជាលក្ខណបៈពិឡ្ត្ត ែកែលៗ 
នៃកកៃ្ងទនុកោក់ ឡ្តរា៉ា មិចពិ្តិែឋា ។





24

Sara De Campos

«ខ្នុ ំត្តឡមើត្តនមបឡងកើ្ ជាភាជៃ៍កែលរាៃមនុខង្រឡតបើ
បាៃ កែលអាចោក់ ក្ ឡហើយលាក់ប្្តរប្ត់វា ឡោយ 
មិៃបំ្្ញភាពថ្្ ៃិងភាពតសាលត្តទៃ់ ឡមើល ឡ�ើញ 
រប្ត់កកវ។»
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ភាជៃ៍រប្ត់ Sara de Campos ្តថាិ្ឡៅោងំក្នុងតបវ្្រិសាស្ត្រនៃការ 
រចនាកបប្តហ្តម័យផង   ៃិង   ក្នុងទតមង់មួយនៃតបនពណើ ផង។ 
ភាជៃ៍ ោងំឡៃះជាផលិ្ផលនៃវប្ធម៌ាមួយ  ៃិងមរ្កមួយ  ៖ ជា 
ផលិ្ផលនៃអាហារឡៅ្ំបៃ់ឡមឌើកទររា៉ា ឡណ។  ឡតគ្ង្តតរាប់ោក់ 
ឡលើ ន្ុ មួយ កែលឡៅឡលើ ន្ុឡនាះ  ភាជៃ៍្តៃ្នាជាមួយ សារព័ៃ នៃវ្ថានុ
ោងំឡាយកែលត្រូវបាៃផលិ្ឡ�ើងឡៅឡរាងកម្ៃ្រសាល   Sèvres 
(Manufacture de Sèvres) ភាជៃ៍ោងំឡៃះត្រូវ បាៃ គិ្គូរឡ�ើង 
ឡោយ រាៃទំនាក់ទំៃងជាមួយបរសិាថា ៃវា្្ល់ ៃិង ការអៃនុវ្្រ្តង្គម 
ៃិងកក់ឡ ្្រ ។ ធៃ់ៃឹងការឡតបើតបា្ត់ជាតបចានំថ្ង ៃិង ជាមូលោឋា ៃ រាៃ 
មនុខ ង្រឡតបើតបា្ត់ឡតចើៃ    ភាជៃ៍ោងំឡៃះ ប ច្ាូ ល គ្្ ៃូវភាព សាម្ញា 
ៃិង ្តនុខនុមភាពនៃការង្រនច្វ្ថានុធា ន្ុ។

ឡកើ្ ឡៅ ឆ្្1ំ989 ឡៅព័រទនុយហាក ល់ Sara de Campos រ្ត់ឡៅ ៃិង 
ឡធវាើការឡៅលើឡ្តបាៃ។  ទទួលបាៃ្តញ្ញា បត្ពើ ECAL ឡៅ ឆ្្2ំ017 
្តិល្កររូបឡៃះជាជ័យលាភើនៃមឡហាត្តព  Grand  Prix Design 
Parade de la villa Noailles  ឡៅឆ្្2ំ018។   ឡៅឆ្្ែំកែលឡនាះ 
គ្្់បាៃទទួលមូលវចិារណ៍ពិឡ្ត្ត ក្នុងពាៃ រង្វា ៃ់ Prix Braun ឡៅ 
Kronberg តបឡទ្តអាល្ឺម៉ាង់។  ឡៅ ឆ្្2ំ018 ៃិង2019 គ្្់ឡធវាើការ 
ឡៅមជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva ក្នុងតកប ខណ្ឌ នៃភាពជានែគូ ជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌ ល 
La Villa Noailles។ 
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Photo © Sara de Campos

Sara De Campos, Vase méditerranéen, 2019, verre soufflé 
et sablé, CIRVA, Marseille. 
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ថូ, ថ្ភក់ចាងំពណ៌ា ឡត្ា្, ថូ, ថ្ភក់ចាងំពណ៌ា ឡត្ា្, 
កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ១២-១៣ , MNC (ខ.៣៤៩៦) កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ១២-១៣ , MNC (ខ.៣៤៩៦) 

ថូទំហលំម្ឡៃះតបកហលជា្តតរាប់ផ្រល់ជាែង្វា យ   ឬោក់រកសាទឹក 
អប់។    ថូត្តឡែៀងគ្្ខ្ាងំមួយកែលរកសាទនុកក្នុងសារបៈមៃ្ើរជា្ិនៃ 
កម្នុជា (ខ.២២៤៤) ត្រូវឡគរកឡ�ើញឡៅក្នុងរាជវាងំអង្គរធំ តបកហល 
ជាឡៅក្នុងបរបិទ្ត្វ្្សទើ១២-១៣។

© សរមន្ទីរជាតិកម្ពុជា
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Carolien Niebling

«(...)    ខ្នុ ំឡតជើ្តឡរ ើ្តបឡងកើ្ ថូោងំឡៃះ   ជាពិឡ្ត្ត 
្តតរាប់ រនុក្ខជា្ិទឹក    ពើឡតពាះឧ្តសាហកម្ ក្ បាៃោំ

ក្ កែលឡយើងចូលចិ្្រយ៉ា ងឡតចើៃ    ែល់ថ្្ក់ឡ្្តើរក្ 
ក្ាយ ឡៅជា ក្ ្តបិ្ៃិម្ិ្ ឡៅឡហើយ    ឡយងឡៅ ឡលើ 
ពណ៌ា  ទតមង់ ៃិងអាយនុកវងរប្់តពួកវា។»
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ថូៃើមួយៗរប្ត់   Carolien Niebling   ត្រូវបាៃតបឌិ្ឡ�ើងឡោយ 
ឡឆ្ើយ ្ បឡៅៃឹង្តមរូវការពិឡ្ត្តនៃតបឡភទរនុក្ខជា្ិទឹកមួយ  (ឡតរៅ
្តតរាប់ការលូ្លា្ត់រប្ត់ប្្តរចំង់      ធំទូលាយ្តតរាប់ការែនុះ 
លូ្លា្ត់កំឡប្ាក។ល។)។   ជាលមហារ្ត់ឡៅយូរអកងវាង  ថូោងំឡៃះ 
ផ្រល់ ទ្ត្សៃវ្ិត័យនៃទតមង់មួយថ្ើនៃការឡតបើតបា្ត់ ក្      កែលរាៃ 
្តើលធម៌ា   ៃិងរាៃការទទួលខនុ្តត្រូវកាៃ់ក្ខ្្ត់។     ជាជាងការ 
ទទួល យក ក្ កែលៃឹងត្រូវ្តវាិ្ត្តឡពាៃ   ថូឡៃះអាចឱ្យរនុក្ខជា្ិរ្ត់
ឡៅបាៃយូរអកងវាង។ 

Carolien Niebling   ឡកើ្ឡៅឆ្្1ំ984   ឡៅរា៉ា អាស្ត្ិច   តបឡទ្ត 
ហូ�ង់។    ្តពវានថ្ងឡៃះ   គ្្់រ្ត់ឡៅៃិងឡធវាើការឡៅទើតករុងហ្ស ៊នុយរចិ 
តបឡទ្ត្តវានុ ើ្តជាអ្ករចនា       ៃិងអ្កតសាវតជាវឯកឡទ្តក្នុងវ្ិត័យ 
ចំណើ  អាហារ។  Niebling ឡតបើតបា្ត់ការរចនាឡែើម្ើឡធវាើឯក្តោឋា ៃ 
កម្វ្ិត័យនានានៃវទិយាសាស្ត្រ ៃិងឧ្តសាហកម្ចំណើ អាហារ ្តតរាប់ 
អនាគ្ល្អតបឡ្តើរមួយ។    ក្នុង្ត្ូឌើយ៉ាូរប្ត់គ្្់    គ្្់ឡធវាើការ ឡលើ 
គឡតរាង ជាឡតចើៃពាក់ព័ៃ្ធៃឹងចំណើ អាហារ   ៃិងជាពិឡ្ត្តការឡធវាើឱ្យ 
តបឡ្តើរឡ�ើងនៃផលិ្កម្រប្ត់គ្្់។ ឡៅឆ្្2ំ014 Caroline Niebling 
បាៃទទួលអៃនុបណ្ឌិ ្កផ្ក «រចនាផលិ្កម្» (Production design) 
ឡៅ Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) កែលឡៅ
ទើឡនាះគ្្់កំពនុងបឡតងៀៃក្នុងឋាៃបៈជាសាសសា្រ ចារ្យ ជំៃួយ។   ឡៅឆ្្ ំ
2017   គ្្់បាៃទទួលពាៃរង្វា ៃ់   Le Design Parade Hyères 
Grand Prix ឡៅមជ្ឈមណ្ឌ ល La villa Noailles តពមោងំពាៃ រង្វា ៃ់ 
Hublot Design ផងកែរ។ ឡៅឆ្្2ំ019 គ្្់ក៏ជាជ័យលាភើនៃ ពាៃ 
រង្វា ៃ់ Design Switzerland កែរ។
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Photo © Cirva / David Giancatarina

Caroline Niebling, Fleurs sous-marines, 2018, verre soufflé, 
assemblage par technique incalmo, CIRVA, Marseille
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ថូ Balustre, ថ្ភក់ចាងំពណ៌ា ឡត្ា្, ថូ Balustre, ថ្ភក់ចាងំពណ៌ា ឡត្ា្, 
កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ១២-១៣, MNC (Kha. 1924)កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ១២-១៣, MNC (Kha. 1924)

ឡរាងផលិ្កម្    កែលបាៃរកឡ�ើញឡៅភាគឦសាៃនៃតបឡទ្តនថ 
បចចានុប្ៃ្ឡៅក្នុងឡខ្្រប៊នុរ ើរា៉ា ម   ៃិង្តនុរៃិ ត្រូវបាៃឡគសា្គ ល់ ឡោយសារ 
ក្ឡរាងជាងោងំឡៃះបាៃផលិ្យ៉ា ងឡតចើៃៃូវតបឡភទថូ   balustre 
ែ៏ធំ    កែលរាៃឡជើងតទខាងឡតកាម   ជាបា្ោឋា ៃមួយពិ្តបាកែ។ 
ជាៃិម្ិ្រូបថ្ភក់្តម័យអង្គរ   ទតមង់ថូឡៃះបង្ហា ញពើភាពអសាចា រ្យនៃ 
ឡតគឿងឡ្តរា៉ា មិច កែលពយាយមយកលំនាតំាមភាជៃភណ្ឌ ឡធវាើពើ ឡលាហបៈ 
ឡតបើក្នុងសា្តនា ឡហើយរាៃ្ួនាទើ្តំខាៃ់ក្នុងការបូជា ៃិង ្ ង្វា យ។

© សរមន្ទីរជាតិកម្ពុជា
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Brynjar Sigurðarson

« (...)    ឡោយឡធវាើការឡលើស្ានែសាកល្ងោងំឡៃះ 
ឡយើង បាៃយល់ែឹងថ្  ការលាយតចបល់ចូលគ្្ មួយ 
ចំៃួៃ គឺកាៃ់ក្រាៃភាពត្តឡែៀងឡៅៃឹងតបឡភទ ថ្ ឬ 
ករ ៉ាមួយតបឡភទ ក្នុងឡពលកែលការលាយតចបល់ គ្្ ឡផ្សង 
ឡទៀ្ រពំ្កឡ�ើងពើមហា្តមនុតទមួយ។ គំៃិ្ ឡៃះ បាៃ 
នាឱំ្យឡយើងរចនាបឡងកើ្ ជាឡ្៊តរ ើមួយ នៃភាជៃ៍រាងសាជើ 
នានាកែលឡ្្តើឡ�ើងជាទតមង់មួយនៃឆ្យភូ្វ្ថានុធា ន្ុ 
កែលឡចញបៃ្រចិម្រងៗពើលក្ខណបៈ ត្តអាប់ �្កឹលាយ 
ជា្ិថ្ឡៅខាងឡតកាម រហូ្ឡៅ ែល់កកវកែលឡមើល ធ្នុះ 
ឡៅខាងឡលើ។»
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Brynjar Sigurđarson បាៃពយាយមបឡងកើ្ឡ�ើងវញិៃូវភាព កកវ ឡែើម 
កែលវាអាចៃឹងរាៃអ្ថាិភាពឡៅក្នុងធម្ជា្ិ ែូចជាករ ៉ាមួយ កែល ឡទើប 
ៃឹងឡគចតរាញ់យកឡចញមក។ គ្្់ផសារភាជ ប់ការរលាយ ចូល គ្្យឺ្ ៗ 
រប្ត់កកវក្នុង�កឡ ្្រ      បន្ាប់មកការចនុះត្ជាក់វញិ រប្ត់ វាឡៅៃឹង 
បា ន្ុភូ្ភូគព្ភសាស្ត្រមួយចំៃួៃ។ Spectrum ជា លទ្ធផល នៃ អវសាទ 
កម្   ្តរា្ភ រកម្នៃឡពលឡវលាៃឹងថកល់មួយ  ក្នុង ែំឡណើ រកឡកើ្កែល 
មិៃ ឡចះចប់មួយ។ ែូចឡៃះ អ្ករចនា្តងក្់ធ្ងៃ់ឡលើលក្ខណបៈ្តៃ្ៃើយ 
ៃិងគ្្ៃ្តថាិរភាពរប្ត់ទពវា្តរា្ភ របៈ។ 

Brynjar Sigurðarson ឡកើ្ឡៅឆ្្ ំ1986 ៃិងជាអ្ករចនាកែលរាៃ
ឡែើមកំឡណើ ្មកពើអនុើ្ត្ង់។   គ្្់បាៃទទួល្តញ្ញា បត្ អៃនុបណ្ឌិ ្ 
កផ្ករចនាផលិ្ផលពើសាលា    ECAL   ៃិងរាៃបរញិ្ញា បត្មួយពើ 
Iceland Academy of the Arts។    ចាប់តាងំពើឆ្្2ំ011មក   គ្្់ 
តបឹង កតបងមនុះមនុ្ឡធវាើ្តកម្ភាពជាអ្ករចនា    ៃិង្តកម្ភាពបង្ហា ្់ 
បឡតងៀៃឡៅឡែបា៉ា ្ឺម៉ាង់   Masters ឡៅ ECAL។    គ្្់បាៃចូល រមួ 
ជាមួយ អ្ករចនា  Veronika Seldmair   ឡហើយពួកឡគក៏ បាៃ បឡងកើ្ 
្ត្ូឌើយ៉ាូ   Studio  Brynjar  &  Veronika ។   ឡៅឆ្្2ំ011 Brynjar 
Sigurðarson  បាៃទទួលមហាពាៃរង្វា ៃ់ឡៅក្នុងឱកា្ត   Design 
Parade ឡៅ La Villa Noailles ៃិងក៏បាៃទទួលរង្វា ៃ់ Swiss Design 
Award តពមោងំមូលវចិារណ៍កិ្្រិយ្តមួយ្តតរាប់ពាៃ រង្វា ៃ់ Hublot 
Design Prize។
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Photo © Cirva / David Giancatarina

Brynjar Sigurðarson, Spectrum, 2015, pâte de verre, 
CIRVA, Marseille. 
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ថូ ឬក្អម, ែើែនុ្លាយសារធា ន្ុពណ៌ា នប្ង, ថូ ឬក្អម, ែើែនុ្លាយសារធា ន្ុពណ៌ា នប្ង, 
កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ៩-១១, MNC (ខ.១៨៩៩)កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ៩-១១, MNC (ខ.១៨៩៩)

រូបរាងថូឡៃះមូលែូចបា្នាវា ៃិងក្ត្រួចរ ើកធំឡ�ើងឡៅឡលើ ឡហើយ ឡៅ 
កផ្កខាងឡតកាមរាៃលំអជាកខ្សគន្ាក់ៗមួយចំៃួៃ។ វាក៏ជា តបឡភទ 
ភាជៃ៍ធម្តាែូចៃឹងភាជៃ៍ឡធវាើពើែើែនុ្ក្នុងត្តរុកឡៅក្នុង ្តម័យ កាល 
ែូចគ្្។ អក្សរ្តិល្វ៍ទិយាសាស្ត្រៃិយមឡតបើពាក្យកខ្រថ្ ក្អម កែល 
រាៃ ៃ័យថ្ជាថូ្តតរាប់ែងទឹក។    ស្ារប្ត់ ភាជៃ៍ រាៃ ស្ាមរងវាះ 
មួយមនុៃៃឹងែនុ្    ឡហើយតបកហលជាអាចរាប់ចំៃួៃ ផលិ្កម្រប្ត់
្តិប្កររ្ាក់ែូចគ្្ ក្នុងឡពលែនុ្មួយ�ៗ។

© សរមន្ទីរជាតិកម្ពុជា
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Jean-Baptiste 
Fastrez

«ភាជៃ៍ឡៃះជាកមករាៃ ក្ មួយតបឡភទរចួឡៅឡហើយ។ 
ែងរប្់តវាអាចជាកមក ភាជៃ៍អាចជា ក្  ឡ ច្ា អាច ជា 
ពៃ្ក។ ភាជៃ៍ឡៃះក៏រាៃមនុខង្រក្នុង បនុណ្យ សា្តនា 
កែរ។ ខ្នុ ំឡៅវាថ្ ព្យនុហយតតា (Parade) ពើឡតពាះ វា 
រពំ្កែល់ែំបងរប្់តនារ ើឡែើរព្យនុហយតតា ឬវ្ថានុមួយនៃ
ក្ៃួកហរ្តតរាប់តបារព្ធពធិើបនុណ្យ កែលឡគមិៃ សា្គ ល់ 
មួយ។» 
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ក្នុងឡពលកែលឧ្តសាហកម្ខំតបឹងផលិ្ភាជៃ៍ប្ា្ត្ិកកែលរពំ្ក ែល់ 
កកវ Jeapn-Baptiste Fastrez ឡធវាើឱ្យរឡំជើបរជួំលែល់សាទិ្តៃិច្ឆ័យ 
(sens commun) ៃិងឡគ្រគ្្ៃ់ផ្រល់ឱ្យកកវៃូវទតមង់រូបរាងជា ៃើ�នុង។ 
បឡងកើ្ឡ�ើងឡៅក្នុងឡរាង្ិតប្កម្មួយ  ឡពាលគឺ មជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva 
ភាជៃ៍ឡៃះរាៃទតមង់មួយកែលឡគផលិ្ ឡៅ ក្នុង ឡរាងកម្ៃ្រសាល ៖ 
រាៃធា ន្ុលាយគ្្ចតមរុះ រាៃ្តន្ាក់ អាច ឡោះ រនុះឡរ ើបាៃ ៃិងជួ្ត ជនុល 
បាៃ (ឡហ ន្ុែូចឡៃះគឺ «យូរអកងវាង»)។

ឡកើ្ឡៅឆ្្1ំ984  Jean-Baptiste Fastrez រ្ត់ឡៅ ៃិងឡធវាើការឡៅ 
Biarritz។ ឡៅឆ្្2ំ010 គ្្់បាៃទទួល្តញ្ញា បត្ពើសាលា ENSCI, 
Les Aterliers de Paris។    បន្ាប់មក គ្្់បាៃ ទទួល ពាៃ រង្វា ៃ់ 
Grand Prix 2011 ពើគណបៈឡមតបឡយគកម្វធិើ Design Parade ឡៅ 
មជ្ឈមណ្ឌ ល្ិតល្បៈ La Villa Noailles។ ែូឡច្ះឡហើយ គ្្់ ក៏ បាៃ 
បៃ្រ អាជើព ការង្ររចនា ឡោយបាៃបឡងកើ្្ត្ូឌើយ៉ាូ្្ល់ខ្ួៃឡៅបា៉ា រ ើ្ត 
ឡៅឆ្្ ំ2011។ អ្ករចនារូបឡៃះក៏បាៃ្តហការជាជាមួយតករុម Danish 
អ្កផលិ្តកោ្់ Kvadrat ឡៅ Galeries Lafayettes ឡៅ បា៉ា រ ើ្ត 
បនុរ ើឡ្តរា៉ា មិក Sèvres មជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva ឡៅរា៉ា ក្តើយ ៍Moustache 
ៃិង   Galerie Kreo ឡៅទើតករុង�នុង ៃិង ទើតករុងបា៉ា រ ើ្តកែរ។  ស្ានែ 
ការ ង្រ រប្ត់គ្្់ត្រូវបាៃ ោក់តាងំ បង្ហា ញ ឡៅក្នុងកកៃ្ងតាងំ ពិព័រណ៍ 
ជាឡតចើៃែូចជា  VIAឡៅ បា៉ា រ ើ្ត មូោកឡៅ�ូហសាៃ Grand Hornu 
ឡៅតបឡទ្ត កប៊លហ្សនុកិ   ៃិងឡៅសារមៃ្ើរ្តិល្បៈឡៅទើតករុងឡ្តអ៊ូល
ជាឡែើម។ 

Photo © Cirva / David Giancatarina

Jean-Baptiste Fastrez, Parade, 2012, verre soufflé, 
verre massif étiré, nylon, CIRVA, Marseille. 
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ថូ, ថ្ភក់ចាងំពណ៌ា ឡត្ា្, ថូ, ថ្ភក់ចាងំពណ៌ា ឡត្ា្, 
  កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ១២-១៣, MNC (ខ.១៣៨២)  កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ១២-១៣, MNC (ខ.១៣៨២)

ក្នុងកំ�នុង្ត្វ្្សទើ 12 ៃិង13 កនុម្ភការ ើកខ្រស្ា្់ជំនាញក្នុង ្ិតល្បៈ 
ែនុ្្ត្ូ្ឱ្យរឡលាងកែលនាឱំ្យឡលចឡចញពណ៌ា ឡត្ា្ឬទឹក �្នុ។ំ រយបៈ 
កាលកៃ្ងយូរៗឡៅ   កនុម្ភការ ើកលង្ូតវផចាិ្ផចាង់ក្នុងការឡរៀបចំែើ្ត្ូៃ
ឡហើយបឡចចាកឡទ្ត្ូតៃឱ្យឡ�ើងពណ៌ា ចាងំឡៃះក៏បាៃបា្់ បង់ ្តភាគ 
ភាព (ភាពឡ្ត្ើនែ) រប្ត់វា។

© សរមន្ទីរជាតិកម្ពុជា
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Julie Richoz

«ខ្នុ ំបាៃបឡងកើ្ ភាពែំោលគ្្មួយរវាងការង្រឡធវាើកកវ 
ៃិងការង្រឡធវាើឡឈើកិៃ  កែលជាការោក់ត្តោប់ឡឈើ 
ត្រួ្ឡលើគ្្ឡតចើៃជាៃ់  មនុៃៃឹង្តងក្់កិៃពួកវាឡៅឡលើ 
ទតមង់ទតមផ្នុយគ្្មួយ។     ខ្នុ ំបាៃចម្ង្កកវជិាជ ឡៃះ 
ឡែើម្ើ គូ្តឡចញជាភាជៃ៍មួយកែលជា្តៃ្កឹកកវឡតចើៃ
រាប់ពាៃ់ជាៃ់ ឡហើយកែលក្នុងឡនាះចំឡរៀកកែលឡគលនុប
ឡចាលបឡងហាើបឱ្យឡ�ើញ្តំណង់។»
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ឡៅ  Cirva, Julie Rochoz  បឡងកើ្ជាកល្ង្តតរាប់ខ្ួៃឯងមួយ។ 
ឡៃះជាកល្ង្ិតល្បៈមួយកែលត្រូវរមួផ្សពំណ៌ា   ៃិងពណ៌ា  ទតមង់ៃិង 
បឡចចាកឡទ្ត។  ភាជៃ៍ត្ឡចៀក  ឡោះបើជារាៃឯកភាព ចបា្ត់លា្ត់ 
គឺ្តនុទ្ធជាលទ្ធផលនៃការជួបគ្្រវាងកកវផ្នុ ំ  ឡោយនែគ្្ៃឧបករណ៍ 
ខ្ា្ជាជំៃួ ៃិង«ត្ឡចៀក» មួយ។ ការោក់បៃ្របន្ាប់គ្្នៃ បឡចចាកឡទ្ត 
ោងំឡៃះហាក់ែូចជាោក់វ្ថានុឡៃះឱ្យរ ជ្ួ យ   ៃិង ឱ្យឡគ ឡមើល ឡ�ើញពើ 
ស្ាក ស្ាមនៃកាយវកិារ ៃិងការផ្នុ ំឡោយឡតបើឡភ្ើង។ 

ឡកើ្ឡៅឆ្្1ំ990 Julie Richoz  ជាអ្ករចនាបារាងំកា្់្តវានុ ើ្ត ៃិង 
រាៃ ទើលំឡៅឡៅទើតករុងបា៉ា រ ើ្ត។  តបទើបជាវា លា កតរាលតពំ ឬ ឡតគឿង 
អង្ក រ គឡតរាង ៃិងការ្តហតប្ិប្្រិការនានារប្ត់ Julie Richoz 
រាៃឡតចើៃមនុខ ៃិង្តំបូរណ៍កបប។   ឡតកាយពើការ្តិកសាឡៅសាលា 
École  Cantonale  d’Art  de  Lausanne (ECAL)  គ្្់បៃ្រ 
រាគ្៌ា  អាជើពរប្ត់គ្្់ ឡោយទទួលបាៃពាៃរង្វា ៃ់ជាឡតចើៃ  កែល 
ក្នុង ឡនាះរាៃពាៃរង្វា ៃ់ Swiss Design Award ឡៅឆ្្2ំ015 ៃិង 
ពាៃរង្វា ៃ់ Grand Prix du Jury ឡៅមឡហាត្តព Design Parade 
de la Villa Noailles កាលពើឆ្្2ំ012 ឡហើយក៏បាៃចូល រមួឡៅ ក្នុង 
កម្្ិតកសាជាឡតចើៃកែរ។

Photo © Julie Richoz

Julie Richoz, Vase oreille, 2013, verre soufflé, 
verre thermocollé et thermoformé, assemblage à froid, 

CIRVA, Marseille. 
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តក�រាងែំរ ើ, ថ្ភក់ពណ៌ា ឡត្ា្, តក�រាងែំរ ើ, ថ្ភក់ពណ៌ា ឡត្ា្, 
កម្នុជា, ១២-១៣ គ., MNC (ខ.១៣៤០)កម្នុជា, ១២-១៣ គ., MNC (ខ.១៣៤០)

តក�រាងែនុំមូលឡៃះ    ្តថាិ្ឡៅក្នុងតគរួសារែ៏ធំមួយនៃថូរាងែូច្ត្វា 
កែល បង្ហា ញចរ ិ្ លក្ខណបៈឡែើមនៃឡ្តរា៉ា មិចកខ្រ។  ែំរ ើជារូប្ំោង
ពិឡ្ត្តមួយក្នុងចំឡោមៃិមិ្្ររូបឡផ្សងកែលរមួរាៃ ទៃសាយ បក្សើ 
កកងកប ឬត ើ្។ ការឡតបើតបា្ត់រូប្ត វ្ាជា្ំោង រាៃញឹកញាប់ ោ្ត់ 
្តតរាប់ថូកែលរាៃឡពាះធំតបឡភទឡៃះ កែលជាទូឡៅ ឡគ បក តសាយ 
ថ្ជាថូកំឡបារ ឡតបើ្តតរាប់បនុកម្ូស្ា។

© សរមន្ទីរជាតិកម្ពុជា
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Mathieu Peyroulet 
Ghilini

Mathieu Peyroulet   ចាប់អារម្ណ៍ៃឹងភាពចតមរុះនៃ បឡចចាកឡទ្ត 
នៃការផ្នុ ំកកវ ៃិងការផ្សវំ្ថានុធា ន្ុនានា។ អ្ករចនាផសារភាជ ប់ បឡចចាកឡទ្ត 
ឡផ្សងៗនៃការនច្កកវ ៃិងឡលងជាមួយពណ៌ា នានា ឡោយ ឡតបើតបា្ត់ 
កវរៃើលាយពណ៌ា ។ ឡធវាើឱ្យរឡំភើបញាប់ញ័រ មិៃកមៃ មិៃរាៃការ ញនុ ះញង់ 
ការបៃ្រលំោប់នានាជាធម្តា ពើគំៃូរឡៅែល់ ការសាកល្ងឡធវាើ ៃិង 
រហូ្បាៃវ ថ្ានុ្តឡតមចរូប គ្្់កផ្សរផ្សវំ្ថានុធា ន្ុ នានា ឡៅឡត្តកបខណ្ឌ  
នៃ្កកវជិាជ ោងំអ្ត់ ៃិងឡគ្លឡៅកែល រាៃឡច្នា។ ការរចនា ក្ាយ 
ជាែំឡណើ រការតសាវតជាវមួយ ឬក៏ តគ្ៃ់ ក្ ជាកល្ងមួយកែរ។ 

ឡកើ្ឡៅឆ្្1ំ983 ឡៅតបឡទ្តបារាងំ Mathieu Peyroulet Ghilini 
ជាអ្ករចនារ្ាក់។ គ្្់បាៃទទួល្តញ្ញា បត្ ឡោយរាៃការឡកា្ 
្តរឡ្តើរជាកិ្្រិយ្ត      ពើតករុមតបឹកសាគណបៈឡមតបឡយគនៃសាលា 
ENSCI-Les Ateliers ្តតរាប់គឡតរាង Sophistication រប្ត់ គ្្់ 
(2012)។ ឡោយកផ្អកជាមូលោឋា ៃឡៅឡលើតបវ្្រិសាស្ត្រនៃការ រចនា 
ៃិងសាថា ប្្យកម្  ការង្រតសាវតជាវឡៃះឡ ្្រ ្្តំខាៃ់ ឡៅឡលើ ការ បក 
តសាយ នានានៃពិចារោបំភាៃ់នៃទតមង់មួយ ៃិងបាៃ ទទួល ពាៃ 
រង្វា ៃ់   Grand  Prix  du  Jury   ឡៅក្នុងមហាត្តព  de la Villa 
Noailles ឡៅឆ្្2ំ013។ បន្ាប់មកឡទៀ្ Peyroulet Ghilini បាៃ
ឡធវាើជាអ្ករចនាឡៅក្នុងកម្្ិតកសាឡៅ   Manufacture de Sèvres 
ៃិងឡៅមជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva ឡៅទើតករុងរា៉ា ក្តើយ។៍ ជាជ័យ លាភើ ឡៅ 
ក្នុងកម្វធិើ  Villa Kujoyama  ឡៅទើតករុងក្ូយ្ូឡៅឆ្្2ំ017 ជាមួយ 
Laureline Galliot គ្្់ក៏ត្រូវបាៃឡគោក់ រហ្ត្សនាម ថ្ ជា «ឡទព 
ឡកា្តល្យកំពនុងរះ» ក្នុងមឡហាត្តព Salon Maison et Objet ឡៅ 
ឆ្្2ំ020កែរ។ 
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Photo © Cirva / David Giancatarina

Mathieu Peyroulet Ghilini, Vase contaminations, 2014, 
verre soufflé, verre coulé, verre plat façonné, émaillage, 

CIRVA, Marseille. 
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ថូ ថ្ភក់ចាងំពណ៌ា ឡត្ា្ ថូ ថ្ភក់ចាងំពណ៌ា ឡត្ា្ 
កម្នុជា ្ត្វ្្សទើ១៣-១៤, MNC (ខ.១៨៩៦)កម្នុជា ្ត្វ្្សទើ១៣-១៤, MNC (ខ.១៨៩៦)

ថូឡៃះអាចមកពើឡរាងជាងកែលបាៃអភិវឌ្ឍពើ្ត្វ្្សទើ ១៣ ៃិង ១៤ 
ឡៅខាងឡកើ្អង្គរតាមបឡោ្រ យផ្ូវកែលឡ្ត្រចឡធវាើែំឡណើ រ។ កផ្ក ខាង 
ឡតកាមកលងរាៃទតមង់ជាឡជើងទតម ឡហើយការែនុ្្ត្ូៃឱ្យ រឡលាង ក៏ 
មិៃ រាៃភាពឡ្ត្ើនែ ៃិងបឡងកើ្ទតមង់ែូចទឹកហូរឡៅឡលើនផ្ថូ។ បកៃថាម 
ពើឡលើមនុខង្រក្នុងពិធើសា្តនា ថូថ្ភក់ត្រូវបាៃឡតបើតបា្ត់ ្តតរាប់ រកសា 
ទនុក  ៃិងឡតបើតបា្ត់ឡតគឿងឧបឡភាគបរឡិភាគ  ៃិង ឡភ្តជជបៈ  ែូចរាៃ 
ចរ្ាក់លិបនៃតបាសាទបាយៃ័ឡៅ្ំបៃ់អង្គរជា ្តក្ខើភាពតសាប់។

© សរមន្ទីរជាតិកម្ពុជា
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Laura Couto Rosado

«ខ្នុ ំបាៃចាប់ឡផ្រើមកម្្ិតកសាឡៅ Cirva ឡហើយយ៉ា ង ឡលឿៃ 
ោ្់ត រូបភាពនៃកាយវកិារមួយ  កែលទំៃង ្ំតខាៃ់ 
ផង បាៃផនុ្តឡ�ើងក្នុងខួរកបាលខ្នុ ំ ឡពាលគឺ ្តកម្ភាព 
ឡបើកែបតសា្តំបា៉ា ញៃឹងោវ។ បរម្ិគឺថ្ត រ្ូវក្ បំ្្ញ 
វ្ថានុផ្នុះចំណនុ ះឡៃះ ឡែើម្ើ រឡំោះអវាើកែលរាៃឡៅខាង ក្នុង 
ឡចញ  តាមរយបៈអំឡពើឡផ្គើៃមួយ   ឡែើម្ើ ឱ្យបាៃកមសាៃ្រ 
ចិ្្រ   គឺឡធវាើឱ្យខ្នុ ំចាប់អារម្ណ៍យ៉ា ង ពិឡ្ត្ត។  ខ្នុ ំរាៃ 
បំណងចង់ញា៉ាំ ងឱ្យរាៃអំ�នុងឡពល T  ពើការឆ្ង ឡៅ 
អំឡពើ ៃិងញា៉ាំ ងឱ្យរាៃ្តរ្ាធោងំមូលកែលឡកើ្ ឡចញ 
មកវញិ។»
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ឡោយយកលំនាគំំៃិ្ពើការឡតបើោវឡបើកតសា្តំបា៉ា ញ ្តកម្ភាព ឡផ្គើៃ 
ៃិងគួរឱ្យចូលចិ្្រមួយ    ភាជៃ៍កំពនុងរាៃថ្មពល     (vase en 
puissance)   ជាវ្ថានុផ្នុកសារធា ន្ុរាវជិ្្ត្នុង    កែល បឡងកើ្ ឡ�ើង 
ជាមួយកកវផ្នុ ំ កែលត្រូវក្ឡបើកគតមបឡចញឡោយមិៃរញួរា។
ឡែើម្ើ ឡធវាើកបបឡៃះ ក ច្ា ប់ឡអ�កិត្រូៃិកមួយត្រូវបាៃឡតបើតបា្ត់ឡែើម្ើ
បំកបកកភាជៃ៍។      បំ្្ញឡែើម្ើឡធវាើឱ្យវាមកែល់ឡោយគ្ប់ជូៃ? 
បឡចចាកឡទ្ត ឡៃះជំរនុញឱ្យអ្កឡតបើតបា្ត់បឡងកើ្អកប្កិរយិបំពាៃ ៃិង 
ឡ្តរ ើឡៅក្នុងជើភាពតបចានំថ្ងរប្ត់ពួកឡគ។ Vase en puissanceោងំ 
ឡៃះសាក្តួរទំនាក់ទំៃងរប្ត់ឡយើងឡៅៃឹងវ្ថានុនានា កែល ជា ទរ្ាប ់
រាៃភាពអកម្ ៃិងអភិរក្សៃិយម។

Laura  Couto  Rosado     ជាអ្ករចនាកែលរាៃឡែើមកំឡណើ ្ ពើ 
ព័រទនុយកាល់   ៃិងរា៉ា រ ៉ានុក   ឡកើ្ឡៅឆ្្1ំ984 ៃិងរ្ត់ឡៅរវាង ទើតករុង 
ហ្សកឺណវ   ៃិងទើតករុងឡ្តៀងនហ។   ការអៃនុវ្្រអាជើពក្នុងកផ្ក រចនា 
រប្ត់ គ្្់ក្ត្រងតាមរយបៈការ តសាវតជាវជាប់ឥ្ោច់ នៃភាព្តនុខែនុម
គ្្ឡៅផ្ូវតប្តពវាគ្្នៃមនុខវជិាជ ជាឡតចើៃ ៃិងវលិឡៅជនុំវញិការរនុករក បៃ្រ 
បន្ាប់គ្្ៃូវកែៃែើថ្ើៗកែលឡកើ្ឡ�ើងឡចញពើរាគ្៌ា កែលឡគ បាៃ បង្ហា ប់ 
រចួ គឺរវាងការរចនា   វទិយាសាស្ត្រ ៃិងបឡចចាកវទិយា។  ការ អៃនុវ្្រកបប 
អៃ្ររវ្ិត័យបកងវារបឡចចាកវទិយាតាមកបបក្មួយគ្់  ឡែើម្ើឡធវាើឱ្យ្តកម្
ឡ�ើងវញិៃូវទំនាក់ទំៃងឡយើងឡៅៃឹងធម្ជា្ិ  ៃិងឡធវាើ ឱ្យ ឡយើងរាៃ 
ការយល់ែឹងពើចរ ិ្ លក្ខណបៈែ៏អសាចា រ្យនៃបា្ូភូ្នានារប្ត់ធម្ជា្ិ។ 
ឡែើម្ើឡធវាើកបបឡនាះ  គ្្់ត្តឡមើត្តនម បឡងកើ្ ជា យៃ្រការកូៃកា្់ កែល 
បឡងហាើបឱ្យឡ�ើញៃូវ្តម្ភ្ត្ស     ៃិងភាពជា កំោព្យឡៅកកៃ្ង កែល 
ឡយើង មិៃទៃ្ឹងរង់ចា។ំ គ្្់ជាជ័យលាភើ នៃ ពាៃរង្វា ៃ់ Grand Prix 
Design Parade Hyères ឡៅឆ្្2ំ014។ 
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Photo © Cirva / Yves Inchierman

Laura Couto Rosado, Vase en puissance, 2015, verre 
soufflé et taillée à la meule diamantée, Cirva, Marseille. 
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ទើឡកាទឹក ឬ កណ្ឌិ , ែើែនុ្លំអឡោយសារធា ន្ុរឡលាង, ទើឡកាទឹក ឬ កណ្ឌិ , ែើែនុ្លំអឡោយសារធា ន្ុរឡលាង, 
កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ 8-10, តករុមពិឡ្ត្ត កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ 8-10, តករុមពិឡ្ត្ត 

ថូតបឡភទឡៃះរាៃចំពួយចាក់ទឹកជាៃិមិ្្ររូបនៃ្តម័យមនុៃអង្គរ ឡហើយ 
ត្រូវកំណ្់ឡោយពាក្យ កណ្ឌិ ។   ពាក្យឡៃះ្តំឡៅ ឡលើភាសា ្តំស្តកឹ្ 
ៃិងរាៃៃ័យថ្ញា្ិវង្សមកពើឥោ្ឌ នៃទតមង់ទើឡកាទឹក កែលរ ើក សាយ 
ភាយយ៉ា ងទូលំទូលាយឡៅអា្តនុើអាឡគ្យរ៍វាង ្ត្វ្្ស ទើ 7 ៃិង10 នៃ 
តគឹះ្តករាជ។

© សរមន្ទីរជាតិកម្ពុជា
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Samy Rio

«ភាជៃ៍កែលផ្សឡំោយសារធា ន្ុឡតចើៃជាវ្ថានុកែលរាៃ
រូបរាងសាម្ញា ប៉ានុកៃ្រកែលពតង្យៃូវភាពសាញំាំនុ ោងំ
មូលនៃកកវ   ៃិងចំឡណះឡធវាើនៃអ្កផ្នុ កំកវ  ឡៅក្នុងការ 
តប្ិប្្រ ិរប្ត់ពួកឡគ។»

មនុៃផ្នុក ក្  ភាជៃ៍រប្ត់ Samy Rio រាៃផ្នុកភាជៃ៍មួយឡទៀ្។  សាជើ 
ឡៅ ក្នុងសាជើមួយឡទៀ្ កែលឡៃះខនុ្តពើចរ ិ្ លក្ខណបៈថ្ក្មួយែនុំនៃថូ

ក្ ជាតបនពណើ ។ វាជាឡមកាៃិកផ្សយំ៉ា ងយកចិ្្រទនុកោក់ កែលត្រូវៃឹង 
វ្ថានុឧ្តសាហកម្ៃិង្តងក្់ធ្ងៃ់ឡលើការផ្សសំារធា ន្ុរប្ត់ ភាជៃ៍។ ឡោះ ជា 
យ៉ា ងឡៃះក្រើ វាជាលទ្ធផលនៃផលិ្កម្ឡោយនែមួយ  ជា កផ្ ្ ក នៃ កម្ 
្តិកសារប្ត់អ្ករចនាឡៅ Manufacture de Sèvres (កផ្ក ព័រ្តឺក�ៃ) 
ៃិងឡៅមជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva (ចំឡពាះកកវ)។   ភាព ្តនុើ្តង្វា ក់នៃភាជៃ៍
កែលរាៃសារធា ន្ុលាយគ្្ឡតចើៃឡៃះ ត្រូវធានាឡោយភាពជាក់លាក់
នៃកាយវកិាររប្ត់្ិតប្ករ កែលស្ានែកកវក្ាយឡៅជាការឧទ្ិ្តមួយ។  
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Samy Rio  ឡកើ្ឡៅឆ្្1ំ989   ៃិងបាៃ្ិតកសាកផ្ក្ិតប្កម្ ន្ុទូរយបៈ
ឡពលបួៃឆ្្មំនុៃៃឹងចូល្ិតកសា    ឡៅសាលាជា្ិជាៃ់ខ្្ត់រាបៃកម្ 
ឧ្តសាហកម្ឡៅបា៉ា រ ើ្ត កែលគ្្់ចាប់ឡផ្រើម្ិតកសាកផ្ករចនាឧ្តសាហកម្ 
រយបៈឡពលតបាឆ្ំ្។ំ ការបណ្រនុ ះបោ្រ លោងំ ពើរឡៃះអាចឱ្យ គ្្់ ឡធវាើការ 
ឡោយតពមឡតពៀងជាមួយឧ្តសាហកម្ ៃិង្ិតប្កម្ កែល ជាការង្រ
កែលគ្្់យល់ថ្បំឡពញឱ្យគ្្ ៃិងចំណនុ ះគ្្ ឡៅវញិ ឡៅ មក។ គ្្់ 
បាៃ ទទួល្តញ្ញា បត្ពើសាលា ENSCI Les Ateliers de Paris ឡៅ 
កខ ្ នុលា ឆ្្2ំ014  ជាមួយៃឹងការឡកា្្តរឡ្តើរ កិ្្រិយ្ត ពើគណបៈឡម 
តបឡយគ តាមរយបៈគឡតរាងតសាវតជាវ មួយ្ត្រើ អំពើ ឧ្តសាហូបៃើយកម្
បំពង់ឡធវាើអំពើប្្ត្សើ។ ឡៅកខកកកោ ឆ្្2ំ015 គ្្់បាៃទទួលពាៃ រង្វា ៃ់ 
Grand Prix du Design Parade ឡៅ មជ្ឈមណ្ឌ ល La Villa Noailles 
ឡោយសារក្ គឡតរាងែកែល ឡនាះ។   ពើឡពលឡនាះមក  គ្្់បាៃឡធវាើ 
កម្្ិតកសាជាឡតចើៃ ជាពិឡ្ត្តឡៅ Cirva ឡៅរា៉ា ក្តើយ ៍ឡៅបនុរ ើ ឡ្តរា៉ា មិក 
តករុង  Sèvres ឬឡៅ NTCRI ឡៅ ន្វា៉ាៃ់។  តាមរយបៈកម្្ិតកសា ខនុ្តៗ 
គ្្ឡៅជនុំវញិតបធាៃបទកកវ  ឡ្តរា៉ា មិក ឡឈើ  ៃិងប្្ត្សើ គ្្់បៃ្ររនុក រក 
អៃ្ររកម្រវាងចំឡណះឡធវាើ ៃិង ឧ្តសាហកម្ តបនពណើ  ៃិង ឧបករណ៍ថ្ើៗ។ 
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Photo © Cirva / David Giancatarina

Samy Rio, Vase composé, 2016, verre soufflé dans un 
moule, porcelaine de Sèvres, caoutchouc, frêne, textile, 

CIRVA, Marseille. 
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កូៃថូ ឬ ខួច, ែើែនុ្ពណ៌ា នប្ង, កូៃថូ ឬ ខួច, ែើែនុ្ពណ៌ា នប្ង, 
កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ ៩-១១, តករុមពិឡ្ត្ត កម្នុជា, ្ត្វ្្សទើ ៩-១១, តករុមពិឡ្ត្ត 

ែប្ូចរាៃឡពាះក្ងលំអ ៃិងរាៃរា្់លំអឡោយកបាច់កខ្សឡៃះ គឺ
ជាស្ានែកបបកផៃរប្ត់ឡរាងជាងផលិ្កម្នានា      កែលត្រូវបាៃ 
តាងំឡៅចឡន្ាះ្ំបៃ់អង្គរ    ៃិងភ្ំគូកលៃក្នុងពាក់កោ្រ លែំបូងនៃ
្តម័យអង្គរ។ ឡគអាចឡតបើវាជាថូ្តតរាប់ោក់ទឹកអប់ ៃិងឡែើរ ្ ួ នាទើ 
មួយក្នុងពិធើសា្តនា ៃិង្ង្វា យមួយចំៃួៃ។  ថូ្ូចៗោងំឡៃះ ជា 
ទូ ឡៅឡគឡធវាើឡោយឡតបើពនុម្បងវាិលរប្ត់ជាង្ត្ូៃ។

© សរមន្ទីរជាតិកម្ពុជា
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Pernelle Poyet

«ឡៅឡពលខ្នុ ំឮពាក្យ ថូ ខ្នុ ំៃឹកឡ�ើញភ្ាមៃូវ អៃនុ្តសាវរ ើយ ៍
កែលរា្រ យខ្នុ ំក្តវាងរកថូមួយ្តតរាប់ោក់ ក្ គ្្់  ឡៅ 
ក្នុង ទូរ្តរា្ភ របៈគ្្់ ប៉ានុកៃ្រមិៃកែលរក ឡ�ើញ ឡសាះ ឡ�ើយ។ 
តបាែកោ្់តឡហើយ    ខ្នុ ំមិៃអាច បឡងកើ្ ថូកែលអាច 
ត្រូវ ៃងឹ បាច់ ក្ ោងំអ្់តបាៃឡ�ើយ គឺមិៃអាចឡៅ រចួ 
ឡទ ប៉ានុកៃ្រចនុះថូមួយកែលឡយើងអាចផ្សបំាៃឡនាះ ?»
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ថូរប្ត់ Pernelle Poyet ផ្សឡំ�ើងពើទតមង់បឋមចំៃួៃតបាបំួៃ។ ឡគ 
អាចឡតបើជាថូោច់ៗគ្្  ប៉ានុកៃ្រឡៅឡពលផ្គនុ ំចូលគ្្ ទតមង់ោងំឡៃះ អាច 
បឡងកើ្ឡៅជាវធិើ្ឡម្ើងកបបជាចរ្ាក់ឡៅវញិបាៃ។   អនុើចឹង ឡ្ើថូខ្ួៃ 
ឯង អាចក្ាយជាបាច់ ក្ កែរឬឡទ? ក៏ែូចជាបង្គនុ ំ ក្ មួយ ធា ន្ុ ៃើមួយៗ 
នៃថូក្ាយជា ក្  ៃិងឡោយសារការង្រនច្កកវយ៉ា ងហ្្ ់ច្់ វាផ្រល់ 
ភាព ត្តឡែៀង ៃិងភាពបញ្ចា ងំមកវញិ ៃិងភាពខនុ្តកប្កៗគ្្កែល
រាៃលាយឡោយពណ៌ា ែូចជាត្តោប់ ក្ មួយកែរ។

ឡកើ្ឡៅ ឆ្្1ំ990   Pernelle  Poyet   រ្ត់ឡៅៃិងឡធវាើការឡៅ ទើតករុង 
បា៉ា រ ើ្ត។   ឡៅកខកកកោ ឆ្ំ2015 គ្្់ទទួល្តញ្ញា បត្  ឡោយភាជ ប់
ជាមួយៃឹងមូលវាចារពិឡ្ត្តពើសាលា    ENSCI Les Ateliers de 
Paris។ ជាមួយគឡតរាង អក្ខរតកម (Alphabet) គ្្់ជា ជ័យ លាភើ 
ក្នុងកម្វធិើ Design Parade 2016 នៃមជ្ឈមណ្ឌ ល្តិល្បៈ La Villa 
Noailles  (រង្វា ៃ់មហាជៃ  ៃិងរង្វា ៃ់គណបៈឡមតបឡយគ ឡតកាមការ 
ែឹក នារំប្ត់ Max Lamb)។ រង្វា ៃ់ឡៃះបាៃនាឱំ្យគ្្់ឡៅឡធវាើកម្្ិតកសា 
ឡៅមជ្ឈមណ្ឌ ល Cirva ឡៅទើតករុងរា៉ា ក្តើយ ៍ឡៅឡរាង កម្ៃ្រសាលជា្ិ 
Sèvres (Manufacture nationale de Sèvres), ឡៅបនុរ ើឡ្តរា៉ា មិក 
(Cité de la Céramique) តពមោងំឡៅកម្ៃ្រសាលផលិ្ កតរាល 
តពំតករុង Cogolin។  ចាប់តាងំពើ ឆ្្ ំ2016 មក   ជាអ្ករចនាឯករាជ្យ 
គ្្់ក៏រចនាវ្ថានុឡផ្សងៗ តពមោងំ សាច់ ឡរឿង្តកម្រងឡលើឆ្ក  ៃិងបៃ្រ 
ការ តសាវតជាវអំពើភាសានៃវ្ថានុ ៃិង អំោចអៃ្ងឡៅរប្ត់ពួកវា។
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Photo © Cirva / David Giancatarina

Pernelle Poyet, Vase bouquet, 2017, verre soufflé dans 
un moule, pâte de verre, fonte d’aluminium, 

peinture époxy, CIRVA, Marseille. 
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ព្ជ្ ស៊ភាពព្ជ្ ស៊ភាព

ក្នុងតកបខណ្ឌ នៃការស្ាក់ឡៅឡៅ Cirva ៃិងបកៃថាមឡលើការ ពិឡសាធៃ៍ 
កែលវចិិត្ករកំពនុងអភិវឌ្ឍ   វទិយាសាថា ៃបារាងំបាៃឡ្ត្ើឱ្យគ្្់ បឡងកើ្  
ែបទឹកអប់ោក់បង្ហា ញក្នុងតបឡទ្តកម្នុជា ្តតរាប់រែូវកាល ម៉ាូ្ ៃិង 
ទឹកអប់។  ឡោយរមួ្តហការជាមួយ  Nez movement, Violaine 
Collas ៃិង Sopheap Pich រាៃឡគ្លបំណងបឡងកើ្ ទឹក អប់ កែល 
រាៃ ក្ិៃនាឡំយើងមកកម្នុជា។   ថូឡខៀវជាវ្ថានុចតរាញ់ កែល ជា្តក្ខើកម្ 
វធិើសាស្ត្រឡត្កត្អាល រប្ត់្ិតល្បៈករចំឡពាះ ក ច្ា ក់។ ការតសាវ តជាវ 
រប្ត់គ្្់ឡៅ  Cirva បាៃចាប់ឡផ្រើម ជាមួយ ៃឹង ការវភិាគឡលើ វាយៃ- 
ភាព  ៃិងរចនា្តម្័ៃ្ធនៃឡែើមប្្ត្សើ  កែលជាគនុណ្តម្្្រិកែលគ្្់ 
បាៃបំកប្ងឡៅជា្តរា្ភ របៈឡៃះ ឡោយ ឡតបើ ឡភ្ើង។

្តនុភាព ឡពតជ ឡកើ្ឆ្្ ំ១៩៧១ ឡៅកម្នុជា  ជា្ិតល្បៈករកខ្រមួយរូប 
កែលរាៃការទទួលសា្គ ល់បំផនុ្ឡៅឡលើឆ្កអៃ្ររជា្ិ។     គ្្់បាៃ 
ចូលរមួក្នុងពិព័រណ៌ា ឡៅសារមៃ្ើរ Metropolitan ទើតករុងញូវយ៉ាក ៃិង 
ឡៅ Guggenheim Bilbao។ ្តរា្ភ របៈកែលគ្្់ចូលចិ្្របំផនុ្គឺឡ ្្រ  
ៃិងឫ្ត្សើ  ៃិងត្រូវឡគឡតបើយ៉ា ងទូលំ ទូលាយក្នុង្ិតប្កម្កខ្រ  ឡហើយ 
គ្្់ ឡធវាើបចចានុប្ៃ្ភាព បឡចចាកឡទ្ត ក្នុងចរ្ាក់។ ចំោប់ អារម្ណ៍ រប្ត់ 
គ្្់ចំឡពាះ ចំឡណះែឹងកបបតបនពណើ   ឡធវាើឱ្យគ្្់រាៃការ ចង់ែឹងច ង់ 
ឡ�ើញ ចំឡពាះ្តរា្ភ របៈក ច្ា ក់ កែលជា ការង្រ កែលគ្្់ចង់ក្តវាង យល់ 
ឡៅ Cirva ។



75

© Romain Bassenne / Atelier Marge Design

Sopheap Pich, Blue vase, 2022, verre soufflé et sablé poli 
au feu, collection de l’artiste. 
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Erik Dietman

ឡ្ត៊រ ើ Nez ឡកើ្ឡ�ើងឡលើកែំបូងឡៅឡពលកែល Cirva បាៃ្្្ត់ ឡៅ 
Marseille ក្នុងឆ្្ ំ1986 ៃិង 1987 ។ ឡតគ្ង បកៃថាម មហរិា ោងំ ឡៃះ 
ត្រូវបឡងកើ្ឡ�ើងឡៅ Cirva ឡោយ ្តហការជាមួយវចិិត្ករ្ត៊នុយកអ្ 
Erik   Dietman។    តចមនុះែំបូង ត្រូវ បតមរុងទនុក  ្តតរាប់វទិយាល័យ 
ក្ិតកម្ មួយឡៅ Bordeaux ៖ Château de Dillon ។ ពួកឡគបាៃ
ប ច្ា ប់ឡ្ត៊រ ើជាឡតចើៃឡោយឡតបើ្តរា្ភ របៈឡផ្សងៗែូចជា   ថ្រា៉ា ប   ្តំរទិ្ធ 
ៃិង កែក។  ស្ានែឡៃះ ឡ្្ះ ថ្  Les gardiens de fûts (1987)។ 
រូបចរ្ាក់ោងំឡៃះ ឧទ្ិ្តែល់្តរ ើរាង្គក្ិៃ កែលឡែើរ្ួជាបឋមក្នុងការ 
រកឡ�ើញឡភ្តជជបៈ ៃិងរ្តជា្ិមិៃ្តមរម្យរប្ត់វចិិត្ករឡលើ តសា។

Le  Maître  ជាលំនាក្ំាយនៃគឡតរាងឡៃះ  កែលវចិិត្ករឡធវាើបចចានុប្ៃ្ 
ភាពជាមួយៃឹងវ្្ររាៃឡ្តៀវឡៅចា្ត់ៗ។     វចិិត្ករចូល ចិ្្រឡលង 
ឡ្តើច  ៃិងចំអក  Dietman  ឡលងជាមួយៃឹងពាក្យ  ៃិងសាថា ៃភាព 
ជាឡតចើៃ។ ែូឡច្ះ ឡ្្ះ Le Maître អាច្តំឡៅឡៅឡលើ maître de 
chai បនុគ្គលិកកែលឡមើលកថបៃ្ប់ឡតកាមែើផង  ៃិងឡៅឡលើឡម ផលិ្ 
កកវ  («maestro»)ផង។    រូបរប្ត់ឡម  ក៏ជាកផ្កនៃវប្ធម៌ា អក្សរ 
សាស្ត្រ កែលវចិិត្ករចាប់អារម្ណ៍ផងកែរ។   ក្នុងចំឡោមឡ្តៀវឡៅ 
កែល្ិតល្បៈករឡតជើ្តឡរ ើ្ត  រាៃឡ្តៀវឡៅ  Le Chansonnier des 
Grâces ជាកម្វធិើតាមទ្ត្សៃបៈឡអពើគួរោងំមូល !
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Erik Dietman  ឡកើ្នថ្ងទើ 11  កខកញ្ញា   ឆ្្ ំ1937 ឡៅJönköping 
តបឡទ្ត ្ត៊នុយកអ្ឡហើយបាៃទទួលមរណភាពឡៅនថ្ងទើ28 កខ មិថនុនា 
ឆ្្ ំ2002 ឡៅទើតករុងបា៉ា រ ើ្ត។ គ្្់គឺជាជាងចរ្ាក់ វចិិត្ករ ៃិងជាង 
គំៃូរ។   ្ិតល្បៈករ្ត្័តគចិ្្រចាកឡចញពើចរៃ្រ្ិតល្បៈក្នុងជំនាៃ់រប្ត់ 
ខ្ួៃឡែើម្ើ្ ៃឡៅរក្តិល្បៈឡ្តរ ើ។  ការង្ររប្ត់ Dietman លាយ
ប ច្ាូ លគ្្រវាងការពិ្ៃិងកំោព្យកែលឡតកាយមកកតបជាការរះិគៃ់
កបបកំកប្ងអំពើពួកបនុពវាៃិមិ្្រ (avant-gardse)។ ឡោយឡតបើ្តរា្ភ របៈ 
ឡតចើៃ   ្ិតល្បៈកររូបឡៃះឥ�ូវល្ើលបាញ   ឡោយសារ រូបចរ្ាក់្តំរទិ្ធ 
រប្ត់ គ្្់  រមួោងំ L'Ami de personne  កែលតាងំបង្ហា ញតាងំ ពើ 
ឆ្្ ំ1999 ឡៅ Jardin des Tuileries ក្នុងទើតករុងបា៉ា រ ើ្ត។
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© Adagp, Paris photo 
© Jean Bernard

Erik Dietman, Le Maître, 
1994, verre soufflé, livres, 

CIRVA, Marseille. 
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Jana Sterbak

« Container for olfactory portrait   គឺជាតបអប់ទទួលកែលរចនា
ឡ�ើងឡែើម្ើតបមូលឡញើ្តរប្ត់មៃនុ្ត្សកែលចង់បាៃ។ រូបបញ្ឈរឡៃះ
ភាជ ប់ជាមួយៃឹងរា៉ា ្ត់ែ៏ធ្ងៃ់ ៃិងថ្្នៃក ច្ាក់ កែលជាការចងចា ំអរូបើ 
នៃរូបកាយ   ជាមួយៃឹងការពិ្នៃក្ៃិែ៏ត្តទៃ់បំផនុ្វា។   គឡតរាង 
ឡៃះ ឡកើ្ ែំបូងឡៅ Pilchuck ក្នុង្តហរែឋាអាឡមរកិ។»

ស្ានែទឹកអប់កែលត្រូវបឡងកើ្ឡ�ើងក្នុងឆ្្ ំ1992 ជាការប៉ានុៃប៉ាង ឡរៀប
ចំបឡងកើ្ឡ�ើងវញិៃូវក្ិៃខ្ួៃរប្ត់នែគូ្តិល្បៈករឡោយការ្តហការ
រប្ត់អ្កផលិ្ទឹកអប់បា៉ា រ ើ្ត។  រូបបញ្ឈរឡៃះភាជ ប់ជាមួយៃឹងរា៉ា ្ត់ 
ែ៏ធ្ងៃ់ ៃិងថ្្នៃក ច្ា ក់  កែលជាការចងចាអំរូបើនៃរាងកាយ ជាមួយ 
ៃឹង្ថភាពនៃអវាើកែល្តនុខនុមបំផនុ្ គឺក្ិៃរប្ត់វា។
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Photo © Cirva / David Giancatarina

Jana Sterbak, Container for olfactive portrait, 2004, 
verre massif, CIRVA, Marseille. 

Jana Sterbak ឡកើ្ឡៅនថ្ងទើ 19 មើនា ឆ្្ ំ1955 ឡៅទើតករុង Prague 
សាធារណរែឋាឡឆក។ បចចានុប្ៃ្ គ្្់រ្ត់ ៃិងឡធវាើការ ឡៅតករុង Montréal 
តបឡទ្តកាោោ។  Sterbak ជា្ិតល្បៈករ ្តហ្តម័យកែលរាៃ
ជំនាញក្នុងវ្ិត័យឡតចើៃ  រមួោងំចរ្ាក់  ការថ្រូប  ការែំឡ�ើងឆ្ក 
ៃិង ទ្ត្សៃើយភាព។   ស្ានែល្ើ លបាញ បំផនុ្មួយរប្ត់គ្្់គឺ  រ ៉ាូប 
សាច់  ៖  រ ៉ាូបសាច់្តតរាប់  albinos anorexique  ផលិ្តាងំពើឆ្្ ំ
1987 ។ គ្្់ល្ើលបាញនា ឡពល បចចានុប្ៃ្ឡៃះ ជាពិឡ្ត្តឡោយសារ 
្តិល្ករ  Lady  Gaga  កែល បាៃ ឡ្ត្ៀកពាក់ឈនុ្ត្តឡែៀងគ្្ក្នុង 
កម្វធិើ MTV Video Music Awards ឆ្្ ំ2010 ។ Jana Sterbak 
តបមូលយកគំៃិ្ ពើ ឯកសារ ឡយអំពើងតបវ្្រិសាស្ត្រ ៃិងអក្សរសាស្ត្រ 
្តតរាប់ បឡងកើ្ស្ានែជាកំោព្យ ៃិងៃឡយបាយគ្្់។ ្ិតល្បៈករ 
រូបឡៃះចូលចិ្្រជាពិឡ្ត្ត្តរា្ភ របៈអាយនុខ្ើ   ៃិងង្យកតបតបរួល ្ ្ ្ត់ 
ប្រូរ ែូចជាឡៅ ក្នុងសាល Dissolution-Auditorium កែលឡ្អើឡធវាើ ពើ 
ទឹកកក…។ ស្ានែោងំឡៃះរាៃ ឡគ្ល បំណងប៉ាះពាល់ែល់វញិ្ញា ណ 
ៃិងបនុគ្គលិកភាពរប្ត់ពួកឡយើង។
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Lei Saito 
« មហាូបអាហារអ្ថាិភាពៃិយម » (cuisine existentielle).

្តរា្តភាពផ្សកំែល  Lei Saito  បឡងកើ្ជាការជួបគ្្រវាងតបនពណើ
ឡធវាើមហាូប   ្តម័យកាល   ៃិងរ្តជា្ិកែលរមួគ្្បឡងកើ្ជាឡរឿងថ្ើ បទ 
ពិឡសាធៃ៍ឡត្កត្អាល បរយិកា្តថ្ើ  ៃិងកចករកំលកគ្្។  ្តកម្
ភាព្ិតល្បៈរប្ត់គ្្់រាៃឡគ្លបំណងបឡងកើ្អៃ្ររកម្រវាងមៃនុ្ត្ស 
ផ្រល់បទពិឡសាធៃ៍អារម្ណ៍ែល់សាធារណជៃកែលបន្ាប់មកចូល
រមួក្នុងការឡធវាើឱ្យ្តកម្ែល់ស្ានែ។   ឡោះជាយ៉ា ងោក៏ឡោយ   វា 
មិៃ កមៃជាពិធើការឡទ    ប៉ានុកៃ្រ   ជាលក្ខណបៈ  កែលឡកើ្ឡ�ើងឡោយ 
ធម្ជា្ិ  ជាកផ្កមួយក្នុងឡបះែូងនៃការអៃនុវ្្ររប្ត់គ្្់  ៖  អវាើតគប់ 
យ៉ា ងជាបញ្ហា អៃ្ររកម្  ៃិង ន្ុល្យភាពរវាងឡរឿងរា៉ា វកែលនាងចងតកង 
ៃិងបទពិឡសាធៃ៍កែលនាងផ្រល់ឱ្យ។



87

© Lei Saito, 2018, La FIAC à Teyssode chez l’habitante 
Dominique Besse

«L’agreste paysage» 10 artistes chez 10 habitants 
commissariat Valentin Rodriguez, les Abattoirs

ោងំជាអ្កត្តឡាញ់តទឹ្ត្រើឡអពើគួរ  ឡលាភលៃ់បទពិឡសាធៃ៍ ៃិងជា
អ្ក្តឡងក្ឡមើលឡរឿង្ូចតាចក្នុងជើវ ិ្ តបចានំថ្ង   ឡលាក  Lei  Saito 
ក្ងឡរឿងឡោយរាៃការលា្ត្ោងជាឡតចើៃ កែលទិែឋាភាពោងំ មូល 
វវិ្្រឡៅរកភាពអសាចា រ្យ។  Lei Saito  បឡងកើ្គំៃិ្នៃ  «មហាូប អ្ថាិភាព 
ៃិយម»  កែលជាទិែឋាភាពអាចបរឡិភាគបាៃ។ គឡតរាង  រប្ត់ គ្្់ជា
្តំឡណើ ្តតរាប់បទពិឡសាធៃ៍កែលឆ្្ង ញ់ ៃិងបឡងកើ្ គំៃិ្ផង។

ឡកើ្ឡៅឆ្្ ំ 1980 ឡៅទើតករុង  Hirosaki  តបឡទ្តជប៉ានុៃ Lei Saito 
ហវាកឹហា្់កផ្កវចិិត្្តិល្បៈឡៅទើតករុងបា៉ា រ ើ្ត  ក្នុង្ត្ូឌើយ៉ាូ Annette 
Messager បន្ាប់ពើចាប់ឡផ្រើម្ិតកសាឡៅទើតករុង្ូក្ូយ។ ឥ�ូវឡៃះ នាង 
រ្ត់ឡៅតបឡទ្តបារាងំ ឡៅទើតករុងបា៉ា រ ើ្ត តាងំពើឆ្្ ំ2003មក ។
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ពាក្យគន្លឹះ 

សទ្ទ្ន៊ក្ម

Manufacture de SèvresManufacture de Sèvres ៖ រាៃ្តកម្ភាពតាងំពើ្ត្វ្្សៃ៍ទើ 18 
ៃិងឋិ្ ឡៅ   Sèvre ឡខ្្រ Hauts-de-Seine   កម្ៃ្រសាលឡៃះ ល្ើ 
លបាញ ឡលើកផ្កព័រសាក�ៃ ៃិងជាពិឡ្ត្តកកវឡខៀវមកពើ Sèvres។

Villa Noailles de HyèresVilla Noailles de Hyères ៖ មជ្ឈមណ្ឌ ល្ិតល្បៈកែលពតងឹងខ្ួៃ 
ជា្ួអង្គមិៃអាចខវាះបាៃនៃការតបឡមើលឡមើលអនាគ្ ៃិងការគ្តំទ
ែល់រាបៃកម្ក្នុងវ្ិត័យរចនា ម៉ាូែ្តឡម្ៀកបំពាក់ រូបថ្ ៃិង 
សាថា ប្្យកម្។

BourgeoBourgeon ៖ ឡែើមែំបូងនៃពៃ្ក ក្ ។

CylindreCylindre ៖ តទង់តោយធរណើ រាត្កែលែូចបំពង់មួយ។

DesignDesign ៖ ឡគ្លឡៅែំបូងនៃការរចនា គឺការបឡងកើ្ កកលម្អ ឬ ្តតមរួល 
ការ ឡតបើតបា្ត់វ្ថានុមួយ។ ការរចនាក្តវាងរកទតមង់ថ្ើៗ កែល ត្តប ៃឹង 
មនុខង្ររប្ត់ពួកវា។

EbénisterieEbénisterie ៖ ្តិល្បៈកកនច្ ន្ុទូ ឬឡឈើ។ ជាង ន្ុទូរជា្តិប្ករ កែល 
ៃឹងកកនច្ឡឈើឡៅជាឡតគឿង្តង្ហា រមិឡតបើតបា្ត់ ឬក្ងលម្អ។

EthiquEthique ៖ សារព័ៃនៃឡគ្លគំៃិ្្តើលធម៌ា។
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LauréatLauréat ៖ បនុគ្គលកែលបាៃទទួលរង្វា ៃ់ឡៅក្នុងការតបកួ្តបកជងមួយ។

MonolitheMonolithe ៖ វ្ថានុ្តំណង់កែលឡធវាើពើថ្ក្មួយែនុំ ឬកែលកា្់ជា ែនុំថ្ 
ក្មួយែនុំ។

Minerai Minerai ៖ ថ្ផ្នុកករ ៉ាកែលឡគអាចចតរាញ់ឡចញបាៃ។

NylonNylon ៖ ៃើ�នុងជាវ្ថានុធា ន្ុ្បាញ្ិតប្ៃិម្ិ្មួយ។

OpaqueOpaque ៖ ផ្នុយៃឹងការឆ្ងពៃ្ឺ។

Verre souffléVerre soufflé ៖ ផលិ្ផលឡធវាើពើកកវតាមរយបៈបឡចចាកឡទ្តផ្នុ ំ។ ឡចញ 
ពើ កកវ កែលកំពនុងរលាយ អ្កផ្នុ ំផ្រល់កំឡណើ ្ឡៅជាវ្ថានុរូបឡផ្សងៗ។



ព័្៌ារាៃ្តំខាៃ់ៗព័្៌ារាៃ្តំខាៃ់ៗ

កផ្កទទ ួលឡភ្ៀវ រប្ត់វទិយាសាថា ៃកផ្កទទ ួលឡភ្ៀវ រប្ត់វទិយាសាថា ៃ
អង្្គ រ-៍តពហ្ត្្ិ៍-្តនុតក ៖ 
8AM – 6:30PM 
ពនុធ ៖ 8AM – 7PM 
ឡៅរ ៍៖ 9AM – 5PM

វចិិត្សាលវចិិត្សាល
ចៃ្ែល់តពហ្ត្្ិ៍ ៖ 10AM-6PM
្តនុតកែល់ឡៅរ ៍៖ 10AM-5PM

ឡរា៉ា ងឡធវាើការ

បោណា ល័យបោណា ល័យ
អង្្គ រែ៍ល់្តនុតក ៖ 
9:30AM-6:30PM
ឡៅរ ៍៖ 9:30AM-5PM 

មជ្ឈមណ្ឌ លភាសាមជ្ឈមណ្ឌ លភាសា
ចៃ្ែល់្តនុតក ៖ 8AM-7PM
ឡៅរ ៍៖ 8AM-12AM 

អាហារោឋា ៃអាហារោឋា ៃ
អង្្គ រែ៍ល់្តនុតក ៖ 9AM-6:30PM
ឡៅរ ៍៖ 9AM-5PM 

#218 ផ្ូវ 184 – តបអប់្តំបនុត្ 827
+855 (0)23 985 611 / 612
info@institutfrancais-cambodge.com

ការកក់ទនុកមនុៃ ៖ការកក់ទនុកមនុៃ ៖
info@institutfrancais-cambodge.com



ទ្ត្សនាជាមួយអ្កកណនា ំ្តតរាប់ ទ្ត្សនាជាមួយអ្កកណនា ំ្តតរាប់ 
តគរូបឡតងៀៃតគរូបឡតងៀៃ
  កក់ទនុកមនុៃ - ឥ្គិ្នថ្, បារាងំ/
កខ្រ/អង់ឡគ្្ត

ទ្ត្សនាជាមួយអ្កកណនា ំ្តតរាប់ ទ្ត្សនាជាមួយអ្កកណនា ំ្តតរាប់ 
ថ្្ក់ឡរៀៃថ្្ក់ឡរៀៃ
  អង្្គ រែ៍ល់្តនុតក ពើ9hែល់12h, 
14hែល់17h – ឥ្គិ្នថ្, បារាងំ/កខ្រ/
អង់ឡគ្្ត

ពិព័រណ៍-្ិតប្សាលា « ពិព័រណ៍-្ិតប្សាលា « Vase Vase 
collaboratifcollaboratif » (ចាបព់ើ៥ឆ្្)ំ  » (ចាបព់ើ៥ឆ្្)ំ 
« « Vase en folieVase en folie » (ចាប់ពើ៥ឆ្្)ំ  » (ចាប់ពើ៥ឆ្្)ំ 
ៃិង «Créateur de mode» ៃិង «Créateur de mode» 
(ចាប់ពើ៣ឆ្្)ំ(ចាប់ពើ៣ឆ្្)ំ
  អង្្គ រែ៍ល់្តនុតក ពើឡរា៉ា ង 9h ែល់ 
12h, 14hែល់17h – 2$/រ្ាក់, បារាងំ/
កខ្រ

ទ្ត្សនា្តកម្ភាពនានាទ្ត្សនា្តកម្ភាពនានា

សាលាឡរៀៃ ៃិង
អង្គការឡត្រោឋា ភិបាល

  ពើអង្្គ រែ៍ល់្តនុតក ឡរា៉ា ង 
9h-12h, 14h-17h, 
ៃិងឡៅរ ៍ឡរា៉ា ង 14h-16h 
ជា ភាសាបារាងំ ៃិងកខ្រ / 
្តតរាប់ភាសា អង់ឡគ្្ត ្ូតមឡ្្តើ្តនុំ។

សាធារណបៈជៃទូឡៅ

្តិប្សាលាម៉ាូ្ ៃិងទឺកអប់្តិប្សាលាម៉ាូ្ ៃិងទឺកអប់
  ឡៅក្នុងរែូវកាលនៃ ពិព័រណ៍ 
ោងំមូល កក់ទនុកមនុៃ–បង់តបាក់

កនុរារ-យនុវជៃ

្តិប្សាលាម៉ាូូ្ ៃិងទឹកអប់ «្តិប្សាលាម៉ាូូ្ ៃិងទឹកអប់ «Jeu de Jeu de 
l’oie parfumél’oie parfumé» (ចាប់ពើ៧ឆ្្)ំ ៃិង » (ចាប់ពើ៧ឆ្្)ំ ៃិង 
««Tissage enchanteurTissage enchanteur» (ចាប់ពើ » (ចាប់ពើ 
៧ឆ្្)ំ៧ឆ្្)ំ
 អង្្គ រែ៍ល់្តនុតក ឡរា៉ា ង 9h-12h, 
14h-17h – 2$/រ្ាក់, បារាងំ/កខ្រ

ទ្ត្សនាជាមួយអ្កកណនា ំ រាៃ ទ្ត្សនាជាមួយអ្កកណនា ំ រាៃ 
កូៃឡ្តៀវឡៅកល្ង (៧ែល់១២ឆ្្)ំកូៃឡ្តៀវឡៅកល្ង (៧ែល់១២ឆ្្)ំ
  អង្្គ រែ៍ល់្តនុតក ពើ9hែល់12h,  
14hែល់17h – ឥ្គិ្នថ្, បារាងំ/កខ្រ/
អង់ឡគ្្ត

ការបញ្ចា ងំកនុៃការបញ្ចា ងំកនុៃ
្តំឡណើ រឡតជើ្តឡរ ើ្តកនុៃជនុំវញិ រែូវកាល ្តំឡណើ រឡតជើ្តឡរ ើ្តកនុៃជនុំវញិ រែូវកាល 
ជំឡនារអា្តនុើជំឡនារអា្តនុើ
 ចៃ្ - អង្្គ រ ៍- តពហ្ត្្ិ៍ ៃិង្តនុតក 
– 2$/រ្ាក់



L'équipe de la médiation culturelle vous 
attend à l'IFC !

Responsable culture :
Borin KOR

Adjoint à la culture :
Rochivorn THEN

Chargées de la médiation culturelle : 
Maud AMBROISE
Marie-Alice GODOT

Stagiaire en médiation culturelle :
Siyong LAY

Contact :
info@institutfrancais-cambodge.com
+855 (0)23 985 611 / 612





្ូតមោញយក្តំឡ�ងនៃការក្ងបទឡភ្ងរវាងអ្ករចនា 
Grégory Granados ៃិង្សៃ្រើករ Brahim Lumière។ ការក្ង 
បទឡភ្ង ជា១០ចង្វា ក់ បង្ហា ញអំពើ្តំឡ�ងនៃ១០ថូក្នុងពិព៌ាណ។


