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វដ្ត តភាពយន្តត  
« អនុសុ្សាាវរីយ៍ី៍ព្រះ�ះបាទ 
នុរោ�ត្តតម សី្សាហនុ ុ» 

↘

↘

Tous ces événements  
sont gratuits et 

ouverts au public. 

ព្រឹ�តឹ្តិ ិ�ការណ៍៍ទាំងំអស់ន់េះ�ះនេះ�ើក
ជូ�ូសាធារណ៍ជូ�ចូលូរមួនេះ�យ

ឥត្តិគិ�ត្តិថ្លៃ� ៃ ��ងនេះ�យនេះស់រ។ី

Du 8  
au 29 octobre,  
l’Institut français  
du Cambodge et  
le Centre Bophana présentent  
un cycle cinématographique dédié 
au Roi Norodom Sihanouk.  
Ce sont huit films, documentaires  
et long-métrages qui seront 
présentés au public, en hommage 
à l’héritage que le Roi-Père a laissé 
à l’industrie cinématographique 
cambodgienne. 

PROGRAM- 
MATION 
កម្មមវធិី៖ី 

ចា�់�ើថ្លៃ� ៃទីើ៨ ដល់ថ្លៃ� ៃទីើ២៩ ខែ�ត្តិលុា វិទិីាសាា �បារំាំង
នេះ�កមុជុា ��ងមជូឈមណ៍ឌ ល�បុ្ផាា ណា ស់មូនាំមំកជូ�ូ�វូិ
កមមវិធិីើវិដថិ្លៃ�ភា�យ� ិនេះដើមីើឧទីិ�ស់ថ្វាា យព្រឹ�ះ�នេះរាំត្តិមិ  
ស់ើហ�។ុ ភា�យ�ឯិកសារ ��ងភា�យ�និេះ�េងៗនេះទីៀត្តិ
ចូ�ំ�ួព្រឹបា�ំើ�ងឹព្រឹត្តិវូិចាក�់ញំ្ចាំងំជាសាធារណ៍ៈ នេះដើមីើ
ឧទីិ�ស់ដល់មរត្តិក ខែដលស់នេះមចិូព្រឹ�ះវិររាំជូ��តាបា�
��េល់ទីកុស់ព្រឹ��់វិសិ់យ័ភា�យ�កិមុជុា។

SAMEDI 08 ថ្ងៃ� ៃសៅ�រ៍ ៍ទី៨ី
  CENTRE BOPHANA

ម្មជ្ឈឈម្មណ្ឌឌ លបុបុ្ផាា ណា

17H00

VISITE ROYALE DE SA MAJESTÉ 
LE ROI NORODOM SIHANOUK 
EN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
EN 1996 de Norodom Sihanouk 
(1996)

ព្រះ�ះរាជទស្សសនកិចិ្ច ចរបស្សព់្រះ�ះកិរណុាព្រះ�ះបាទ
ស្សម្តេ� េច្ចព្រះ�ះ នម្តេរាត្ត េ� ស្សហីន ុ 
ម្តេ�សាធារណរដ្ឋ ឋបារំាង ឆំ្នាំ �១៩៩៦,  
នេះ�យ ព្រឹ�ះបាទី �នេះរាំត្តិមិ ស់ើហ�ុ

MERCREDI 12 ថ្ងៃ� ៃពធុី ទី១ី២ 
 IFC សៅ�វទិីាស្ថាាន្តបារំាំងសៅ�កម្មុជុា

16H

CAMBODGE 1965  
de Norodom Sihanouk (1965)

កិ�ុជុាឆំ្នាំ �១៩៦៥, នេះ�យ ព្រឹ�ះបាទី  
�នេះរាំត្តិមិ ស់ើហ�ុ

17H

BIOGRAPHIE DU ROI SIHANOUK 
de Norodom Sihanouk

ជវីព្រះបវត្ត េពិ្រះ�ះបាទស្សហីន ុនេះ�យព្រឹ�ះបាទី
�នេះរាំត្តិមិ ស់ើហ�ុ

18H30          
en plein air / បុញំ្ចាំ �ងសៅ��អគារ៍
L’OISEAU DE PARADIS  
de Marcel Camus (1962) 

បកិសនីៃនឋានស្សគួ៌,៌ នេះ�យ �ា ខែហេល  
កាមសុ់ (១៩៦២)

VENDREDI 14 ថ្ងៃ� ៃសុ�ុក ទី១ី៤
 IFC សៅ�វទិីាស្ថាាន្តបារំាំងសៅ�កម្មុជុា

18H30        sous-titres EN & FR

ROSE DE BOKOR 
de Norodom Sihanouk (1965)

ផ្កាាកិលុាបនៃនភ្នំ ំ�បកូិម្តេ� (១៩៦៩),  
នេះ�យ ព្រឹ�ះបាទី �នេះរាំត្តិមិ ស់ើហ�ុ

SAMEDI 15 ថ្ងៃ� ៃសៅ�រ៍ ៍ទី១ី៥ 
 IFC
សៅ�វទិីាស្ថាាន្តបារំាំងសៅ�កម្មុជុា

14H

NORODOM SIHANOUK,  
ROI CINÉASTE 
écrit par Frédéric MITTERRAND 
et réalisé par Jean-Baptiste 
MARTIN

នម្តេរាត្ត េ� ស្សហីន ុម្តេស្ស េច្ចថត្តភា�យន េ,  
ស់រនេះស់រនេះ�យ Frédéric 
MITTERRAND ��ង�ល�ត្តិនេះ�យ 
Jean-Baptiste MARTIN

SAMEDI 22 ថ្ងៃ� ៃសៅ�រ៍ ៍ទី២ី២ 
  CENTRE BOPHANA

ម្មជ្ឈឈម្មណ្ឌឌ លបុបុ្ផាា ណា

14H

LA FORÊT ENCHANTÉE 
de Norodom Sihanouk (1966)

នៃព្រះ�ព្រះបស្សទិ ៍�, នេះ�យព្រឹ�ះបាទី  
�នេះរាំត្តិមិ ស់ើហ�ុ

 SAMEDI 29 ថ្ងៃ� ៃសៅ�រ៍ ៍ទី២ី៩
 IFC
សៅ�វទិីាស្ថាាន្តបារំាំងសៅ�កម្មុជុា

14H         sous-titres FR 

LA JOIE DE VIVRE 
de Norodom Sihanouk (1968)

រស្សម់្តេ�យស្សបាយ (១៩៦៨),  
នេះ�យព្រឹ�ះបាទី �នេះរាំត្តិមិ ស់ើហ�ុ

FR

FR

FR

FR

KH

KH

KH

KH



L’Ambassade de France au Cambodge et 
l’Institut français du Cambodge sont heureux 
de présenter à l’occasion de cet anniversaire 
un programme culturel retraçant la vie et 
l’œuvre du Roi Norodom Sihanouk. Tout à la fois 
écrivain, cinéaste, musicien, chanteur, Sa Majesté 
le Roi fut un véritable mécène de la culture 
cambodgienne. Son appel pour la sauvegarde 
d’Angkor, comme sa relation de confiance avec 
l’École française d’Extrême-Orient (EFEO), à 
laquelle il a confié ses archives personnelles, 
témoignent de son amour pour le patrimoine 
khmer. Le Cambodge était sa passion.

ពិព័រណ៍
« ប្រ�ទេ�សបាារា�ងរម្លឹឹ�កដល់់ដួងប្រពះវិិញ្ញាាាណកខន្ធធប្រពះករុណា 

    ប្រពះបាា�សទេម្លឹេចប្រពះ ន្ធទេរោត្តេម្លឹ សីហន្ធុ »  

ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី៧ ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�តុុលា 
សៅ�សៅលជី្ឈញំ្ចាំ �ងរ៍បុងស្ថាាន្តទីតូបារំាំង 

ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�តុុលា   
សៅ�វទិីាស្ថាាន្តបារំាំង

សន្ធិិសី� 
ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�តុុលា ម៉ោ�ោ ង ២ រម៉ោ�ៀល់ 
បុញំ្ចាំ �ងភាពយន្តតឯកស្ថារ៍ « Norodom Sihanouk, roi cinéaste »
(ន្តសៅរាំត តម្ម សុហីន្ត ុកស�តភាពយន្តត) ន្តពិន្ត ធសៅ�យ Frédéric MITTERRAND  
ន្តងិ ដ្តកឹនាំ �សៅ�យ Jean-Baptiste MARTIN សៅហយីបុនាំា ប់ុម្មកសៅ�សៅ�ោ ង  
៣:៣០ រ៍សៅសុៀល សៅរ៍ៀបុចំ�សុន្តិសិុទីីសៅ��ម្ម�បុធាន្តបុទី « នុរោ�ត្តតម សី្សាហនុ ុរីជ្ជជកាលដ៏៏
វរិោស្សាស្សាវសិាល » សៅ�យ Jean-Michel Filippi សៅ�វទិីាស្ថាាន្តបារំាំងសៅ�កម្មុជុា

ថ្ងៃ�ៃទីី ២២ ខែ�វិចិ្ឆិិ�កា ម៉ោវិលាម៉ោ�ោ ង ៦:៣០ លាៃ ច្ឆិ    
សុន្តិសិុទីីសុតពី ី« សី្សាហនុ ុព្រះ�ះមហាក្សសព្រះត្តមិនុរោ�ះលិ�លង់់ » សៅ�យ  
Jean-Marie Cambacérès សៅ�វទិីាស្ថាាន្តបារំាំងសៅ�កម្មុជុា

↘ ↘

«

ខ្ញុំំុ� សុហីន្ត ុតែតងផ្តតលស់្ថារ៍សុ�ខាន្តទ់ីមី្មយួ
សៅ�កម្មុជុាមិ្មន្តតែម្មន្តតែតដ្តល�់ហវងក់ហូ វនូ្តសីៅទី 
គឺដឺ្តល�់បុសៅទីសុបារំាំង។ »

Moi, Sihanouk,  
j’ai toujours donné  
non seulement  
à la francophonie,  
mais à la France,  
la première place  
au Cambodge.

ស្ថាាន្តទីតូបារំាំង�បុចាំ�កម្មុជុា ន្តងិវទិីាស្ថាាន្តបារំាំងសៅ�កម្មុជុា �ន្តកតសីៅស្ថាម្មន្តសុស
រ៍កីរាំយកិងុ�រ៍បុង្ហាា ញកម្មមវធិីវីបុបធីម៌្មម្មយួសៅដ្តមី្មបរី៍ម្ម ឹឹកដ្តលត់ែខ្ញុំសជ្ឈវីតិ ន្តងិសិ្ថា�ពះ
ហសុារ៍បុសុក់រ៍ណុា�ពះបាទីសុសៅម្មតចំ�ពះ ន្តសៅរាំត តម្ម សុហីន្ត ុក ិងុពធិីគីឺ�ម្មប់ុខ្ញុំបួុសៅន្តះ
។ ជាអកិន្តពិន្តធ ផ្តលតិករ៍ភាពយន្តត តន្រ្តីន្ត តកីរ៍ ន្តងិអកិចំសៅ�ម្មៀង   �ពះករ៍ណុាគឺជឺា
អកិសៅលកីសុាយួវបុបធីម៌្មតែខ្ញុំ មដ្តព៏តិ�បាដ្តកម្មយួអងគ។ �រ៍អ�ពាវនាំវរ៍បុសុ�់ទីងឲ់្យយ
�ន្ត�រ៍អភិរិ៍កស�បាស្ថាទីអងគរ៍ កដ៏្តចូំជាទី�នាំកទ់ី�ន្តង�បុកបុសៅ�យ�រ៍ទីកុចំតិ តរ៍បុសុ់
�ពះអងគជាម្មយួស្ថាលាបារំាំងចំងុបុព៌ូា (EFEO) រ៍ហតូ�ទីងប់ាន្ត�បុគឺលប់ុណ្ឌ ណស្ថារ៍
ផ្ទាា លខ់្ញុំ ឹនួ្តឲ្យយស្ថាា ប័ុន្តសៅន្តះតែ�រ៍កា បាន្តបុង្ហាា ញព�ីរ៍សុពវ�ពះរាំជ្ឈហឫទីយ័រ៍បុសុ�់ទីង់
ចំ�សៅពាះសៅបុតកិភិណ្ឌឌ កម្មុជុា។ �បុសៅទីសុកម្មុជុាគឺជឺាចំ�ណ្ឌងច់ំ�ណូ្ឌល�ពះទីយ័រ៍បុសុ់
�ពះអងគ។ 

     EXPOSITION
« La France rend hommage au Roi Norodom Sihanouk » 

  
DU 7 AU 22 OCTOBRE   

  sur le mur de l’Ambassade de France 

À PARTIR DU 27 OCTOBRE   
  à l’Institut français

 
CONFÉRENCES 
LE 15 OCTOBRE À 14H 

Film documentaire « Norodom Sihanouk, roi cinéaste » 
écrit par Frédéric MITTERRAND et réalisé par  
Jean-Baptiste MARTIN, suivi à 15h30 de la conférence  
« Norodom Sihanouk, un règne peu ordinaire »  
de Jean-Michel Filippi, à l’IFC

LE 22 NOVEMBRE À 18H30   

Conférence « Sihanouk le Roi insubmersible » 
de Jean-Marie Cambacérès à l’IFC

↘

     

SOIRÉE D’HOMMAGE
LE 21 OCTOBRE  à 18h, en présence de la famille 
royale : « L’âme du Cambodge » de Norodom 
Sihanouk à travers des extraits de ses films 

រាប្រត្តីរម្លឹឹ�កដល់់ប្រពះវិិញ្ញាាាណកខន្ធធ
ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�តុុលា  នេះវិលានេះ�ា ង៦លាៃ ចូ នេះព្រឹកាមព្រឹ�ះ 
វិត្តិ�ិ�ថ្លៃ�ព្រឹ�ះរាំជូវិងា�វុិងេ៖ « ដ៏ងួ់ព្រះ�លឹង់ក្សមុជុា » ថ្លៃ�
ព្រឹ�ះបាទី �នេះរាំត្តិមិស់ើហ� ុតាមរយៈស់ព្រឹមង់ខែ�េភា�យ�ដរ�ស់ព់្រឹទីង់

↘
 IFC

 IFC

 នេះ�វិទិីាសាា �បារំាំង 
  នេះ�កមុជុា

 នៅ�វិទិ្យាាស្ថាា ន
បារំាំងនៅ�
កម្ពុុ�ជា


