សម្រាប់ផ្សព្វផ្ាយជាបន្ទាន់

ថ្ងៃម្រព្ហសបត្តិ៍ ទី៥ ខែមីន្ទ ឆ្នាំ២០២០

សេចក្ដប្ី រកាេព័តមា
៌ ន
មហោស្សព្ភាព្យនតអនតរជាត្ិកមពុជាហ
ព្ីថ្ងៃទី១៣ ដ

ក
ើ ទី ១០

ថ្់ ងៃទី២២ ខែមីន្ទ ឆ្ន២
ាំ ០២០

ព្រឹត្ិកា
ត រណ៍វប្បធម៌អន្តរជាត្ិដែលធំជាងគេប្ងអស់គៅកមពុជាន្ឹងព្ាររធខួប្េព្មប្់

១០

ឆ្នំ

រប្ស់ខួ ន្!
ល

មគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិ កមពុជា (CIFF) គលើកទី ១០ ន្ឹងប្ង្ហាញដខែភារយន្តរហូត្
ែល់គៅ ១៥៧ ចំណងគ ើង មករី ៤៤ ព្ប្គទស ែូចជាភារយន្តខ្ននត្ខលី ភារយន្តខ្ននត្ធំ
ភារយន្តឯកសារ ន្ិងភារយន្តេំន្ូរ ីវចល។
ចាប្់រីថ្ងៃទី ១៣ ែល់ថ្ងៃទី ២២ ដខមី នា CIFF ន្ឹងគធវើការចាក់ប្ញ្
ច ំងដខែភារយន្តគលើសរី
១៥០ គលើក គៅតាមគោងភារយន្តធំៗមួ យចំន្ួន្កនុងោ ធាន្ីភ្ំគន រញ គហើយឆ្នំគន្េះ ទីតាំង
ទំងគនាេះមាន្ែូចជា

គោងភារយន្ត LEGEND, គោងភារយន្ត MAJOR CINEPLEX,

ម ឈមណឌលប្ុាាណា, សាលមគោស្សរចត្ុមុខ,
ម
សណា
ា គារ ROSEWOOD ន្ិង THE
CIFF VILLAGE គៅផ្សារទំគន្ើប្ EXCHANGE SQUARE។
CIFF
សហការ

អាចព្ប្ព្រឹត្តគៅាន្គោយមាន្ការចូលរួមគាំព្ទយ៉ា ងគរញទំហឹងរីសំណាក់ថ្ែេូ
ន្ិងអនកគាំព្ទដផ្សនកប្គចចកគទសជាគព្ចើន្

គហើយគយើងខ្ំុ រិត្ជាមាន្គសចកដីរ ំគភ្ើប្

ប្ំផ្សុត្ដែលព្កុមហុន្ទូរស័រច
ទ ល័ត្ CELLCARD ាន្ចូលរួមគធវើជា “មាចស់ឧប្ត្ថមក
ភ មមវ ិធីធំ”
ថ្ន្មគោស្សររប្ស់គយើង។
រិធីគប្ើកមគោស្សរដែលន្ឹ ងព្ប្ព្រឹត្តគៅគៅថ្ងៃទី ១៣ ដខមីនា ខ្នងមុខគន្េះ ន្ឹងមាន្វត្តមាន្
រប្ស់ត្ំណាងទូត្សុឆន្ទៈរប្ស់ព្កុមហុ ន្ CELLCARD កញ្ា គរ៉ាត្ សូហាណា។
ភារយន្តកមពុជា - ភារយន្តដែលផ្សលិត្គៅកនុង ន្ិងន្ិយយរីកមពុជា

- គរឿងោ៉ា វគៅកមពុជា ឬ STORIES IN CAMBODIA ន្ឹងពំនាំមកន្ូវដខែភារយន្តព្ប្ត្ិែាដែល

ន្ិយយរីកមពុជា រួមទំងភារយន្តខ្ននត្ធំ ែ៏ងីស
ម នាលងដែលព្ត្ូវាន្ែឹ កនាំងត្គៅកនុងទឹកែីថ្ន្

ព្រេះោជាណាចព្កកមពុជា ែូចជាភារយន្តគរឿង «រសាត្់អដណដត្» (ជាភារយន្តដែលឈ្នេះពន្
រង្ហវន្់គៅកនុងមគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិជាគព្ចើន្)។
ភារយន្តគន្េះប្ង្ហាញរីព្ប្ធាន្ប្ទ
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ការ ួញែូរមន្ុសែគៅកមពុជា ន្ិ ងគៅអាសុីអាគេនយ៍។ ជាមួ យគានគន្េះដែរ ភារយន្តគរឿង «
នាឡិកាោស់វ ិញ្ាណ» ដែលែឹកនាំគោយគោកគលៀក លីោ (ជាភារយន្តដែលរកាន្
ចំណូលខពស់

ន្ិងទទួលង្ហរជាភារយន្តគឆនើមកនុងមគោស្សរភារយន្តជាត្ិ កាលរីឆ្នំ

២០១៩) ក៏ន្ឹងព្ត្ូវចាក់ប្ញ្
ច ំងកនុងមគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិកមពុជាគលើកទី ១០។

ិ ីភារយន្តដខមរែ៏រិគសស េឺជាការចាក់ប្ញ្
- កមមវធ
ច ំងគលើកែំប្ូងប្ងអស់ថ្ន្ទសែន្ី យភារ «
ប្ងែុកូល ៖ ការរ ំឭកែល់កមពុជា» ជាទសែន្ីយភារប្គងកើត្គឡើងងមីគោយអងគការសិលបៈដខមរ
អមត្ៈ ន្ិងងត្គោយម ឈមណឌលប្ុាាណា។ ការចាក់ប្ញ្
ច ំងគលើកែំប្ូងប្ងអស់គលើរិភ្រ
គោក ជាមួយការសដមតងទសែន្ីយភារ។
-

មគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិកមពុជាក៏សូមគគាររ

រ ំឭកែល់សគមដចោ ប្ុព្ត្ី

ព្រេះគរៀម

ិ ិកា
ិ ី ែ៏រិគសស
ន្គោត្តម ប្ុាាគទវ ី ដែលាន្គសាយទិវងគត្កាលរីដខវច
ឆ
ឆ្នំ ២០១៩។ កមមវធ
គន្េះរួមមាន្ការប្ញ្
ច ំងភារយន្ត រិធីគគារររឭ
ំ ក ន្ិងរិរ័រណ៍ែ៏ រិគសសមួយសដីរីរាំព្រេះោ
ព្ទរយ គៅឯសណា
ា គារ Rosewood។
- មគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិកមពុជាក៏កំរុងដត្ផ្សារភាាប្់ទំនាក់ទំន្ងជាមួ យន្ឹ ងសមិទធករ
ភារយន្តដខមរដែលកំរុងរស់គៅឯគព្ៅព្ប្គទស

គហើយគយើងក៏ន្ឹងប្ង្ហាញដខែភារយន្តរី

សហេមន្៍ដខមរដែលរស់គៅឯសហរែាអាគមរក
ិ
ាោំង កាណាោ អូស្ត្សាតលី ន្ូ ដវលគហែ
ឡង់…។
-

សមិទធករភារយន្តវ ័យគកមងកមពុជាក៏ន្ឹងប្ង្ហាញសានថ្ែងមីៗរប្ស់រួកគេគៅគលើផ្ទំងប្ញ្
ច ំង

ិ ី
ភារយន្តរប្ស់គយើ ងតាមរយៈកមមវធ

ដខែភារយន្តខ្ននត្ខលីកមពុជា។

ឆ្នគំ ន្េះ

មគោស្សរ

ភារយន្តអន្តរជាត្ិ កមពុជាន្ឹ ងប្ង្ហាញវត្តមាន្អនកែឹកនាំភារយន្តដែលជាស្ត្សី ត ែូចជា អនកស្សី

េីម គសាភា (ការប្ញ្
ច ំងគលើកែំប្ូងថ្ន្គរឿង «សាលប្ព្ប្គផ្សេះ») ន្ិង គោកស្សី មាស ស្សីលីន្
(ភារយន្តគរឿង «សុប្ិន្កាលីហរវ ញ៉ា ») សមិទធករភារយន្តគលើកែំប្ូងដែលព្ត្ូវាន្ប្ណុដ េះ
ប្ណា
ដ លគោយម ឈមណឌលប្ុាាណា
«សំគឡងស្ត្សី ត ន្ជាត្ិគែើមភាេត្ិច»

ជាមួយន្ឹងកព្មងភារយន្តឯកសារខ្ននត្ខលីសីរ
ដ ី

ព្រមទំងភារយន្តឯកសារសដីរីប្រសា
ិ ថ ន្គព្កាមចំណង

គ ើងថា «ឆ្មថ្ំ ព្រ» ែឹកនាំគោយ អូច មកោ។
CIFF VILLAGE គោយ CELLCARD គៅផ្សារទំគន្ើប្ EXCHANGE SQUARE Plaza
គន្េះជាគលើកែំប្ូងប្ងអស់គហើយ

ដែលមគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិ កមពុជាប្គងកើត្ជាភ្ូមិ

THE VILLAGE គៅឯផ្សារទំគន្ើប្ Exchange Square Plaza។ ការប្ញ្
ច ំងដខែភារយន្ត
ព្រឹត្ិកា
ត រណ៍ ក៏ែូចជាការសដមដងរិគសសៗន្ឹងព្ត្ូវប្ង្ហាញ ូ ន្ ដែលគោកអនកអាចចូលរួម
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គោយគសរ ី ចាប្់រីថ្ងៃទី ១៤ ែល់ថ្ងៃទី ២១ ដខមីនា គៅគរៀងោល់ោព្ត្ីចាប្់រីគមា៉ា ង ៥ ោៃចត្
គៅ។
 ការប្ញ្
ច ំងភារយន្តោលវាលែ៏ ធំសគមបើម
 ការព្ប្េំត្ន្តន្តី ន្ិង ំន្ួប្ជាមួយន្ឹងតាោដែលមាន្គករគិ៍ ត ្មេះគាេះសំគឡងកនុងព្រេះោជា
ណាចព្កកមពុជា ែូចជាព្កុមចគព្មៀង Mustache
 ការសដមដងសិលបៈទសែន្ីយភាររប្ស់ សិលបករជាត្ិ ន្ិងអន្តរជាត្ិ

 ការប្ង្ហាញន្ូវឧប្ករណ៍ងត្ភារយន្តព្ប្កប្គោយ ំនាញខពស់ ន្ិងប្ទប្ង្ហាញសដីរី
ប្គចចកគទស
 អាោរ ន្ិងគភ្ស ាៈដប្ប្ដខមរ ន្ិងប្រគទស ព្ប្កប្គោយប្រយ
ិ កាសរក
ី ោយ


ំន្ួប្ជាមួយន្ឹ ងអនកែឹកនាំដខែភារយន្ត ន្ិងតាោសដមដងកនុងដខែភារយន្ត។

កមមវ ិធីអន្តរជាត្ិ
គយើងាន្គព្ ើសគរស
ើ ន្ូវ ដខែភារយន្តខ្ននត្ធំអន្តរជាត្ិ ងមីៗដែលមាន្េុណភារខពស់ មករី
អាសុី

ក៏ែូចជាទវីប្ែថ្ទគទៀត្

ជាមួ យន្ឹងវត្តមាន្ថ្ន្អនកផ្សលិត្ដខែភារយន្តមួយចំន្ួន្។

ភារយន្តទំងគនាេះរួមមាន្គរឿង «PARASITE» ឬ «ប្ោសិត្» (កូគរខ្ន
៉ា ងត្បូង), «THE CAVE»

ឬ «រូងភ្នំអាង៌កំាង
ំ » (ថ្ង), «ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD» ឬ «កាលរីគព្រង
នាយគៅហូលីវែ
ូ » (អាគមរក
ិ ) ព្រមទំងភារយន្តលអៗេួរឲ្យចាប្់អារមមណ៍ជាគព្ចើន្គទៀត្។
ភារយន្តឯកសារន្ឹងគផ្ដត្សំខ្នន្់គលើព្ប្ធាន្ប្ទដប្លកៗជាគព្ចើ ន្ កនុងគនាេះមាន្ែូចជា «ប្ញ្
ា
ប្ដព្មប្ព្មួលអាកាសធាត្ុ» «ធន្ធាន្ធមមជាត្ិ» ន្ិង «ប្រសា
ិ ថ ន្» ទំងអស់គន្េះមាន្គៅកនុង
ិ ី ដផ្សន្ែីស្សស់សាអត្ ឬ BEAUTIFUL PLANET ដែលព្ប្មូលផ្សដំុគៅគោយដខែភារយន្ត
កមមវធ
រហូត្ែល់គៅជាង ២០ ចំណងគ ើង។
ឆ្នំគន្េះ

មគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិ កមពុជាន្ឹ ងប្ង្ហាញ ូន្ន្ូវ គព្មើសែ៏អសាចរយថ្ន្

ដខែ

ភារយន្តខ្ននត្ខលីអន្តរជាត្ិ រួមទំងកមមវ ិធី S-Express មករីប្ណា
ដ ព្ប្គទសកនុងត្ំ ប្ន្់ អាសាន្។
កុមារ ន្ិងព្កុមព្េួសារ ក៏អាចរក
ី ោយជាមួយន្ឹងភារយន្តេំន្ូរ ីវចលខលីៗចព្មុេះដែលព្ប្កប្

ិ ី េំន្ូរ ីវចលរិភ្រគោក ឬ CARTOONS OF THE
គោយេុណភារ តាមរយៈកមមវធ
WORLD ។
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ិ ីរិគសសគផ្សែងៗគទៀត្រប្ស់ មគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិកមពុជាគលើកទី ១០ ៖
កមមវធ

 នារ ីកនុងវ ិស័យភារយន្តអាសុី ឬ WOMEN IN ASIAN CINEMA - គែើមបីចូលរួមអប្អរែល់
័ គកមងមករីត្ំប្ន្់អាសុី។
អនកែឹ កនាំដខែភារយន្តជាស្ត្សីវត យ
 រិភ្ររន្ធត្់ ឬ SCARY WORLD -

គព្មើសដខែភារយន្តែ៏អាង៌កំាំង ន្ិងរន្ធត្់ផ្សុត្គលខ

កនុងត្ំ ប្ន្់អាសុី ។
 រិភ្ររណ៌ចព្មុេះ ឬ COLORFUL WORLD -

គព្មើសដខែភារយន្តដែលប្ង្ហាញរី

ិ ័យដប្លកៗគាន ុំវញ
ិ ប្ញ្
ទសែន្វស
ា គយន្ឌ័ រ។
េណៈកមមការមគោស្សរ
អនកផ្សលិ ត្ដខែភារយន្តែ៏លបីគ្មេះគលើរិភ្រគោកដែលគាំព្ទមគោស្សរ
គយើងមាន្កិ ត្ិយ
ត សយ៉ា ងខ្នលំង គោយអនកស្សី គអន្គ លីណា

ូលី ាន្យល់ព្រមគធវើជា

ិ ី
ព្ប្ធាន្េណៈកមមការរប្ស់មគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិ កមពុជា ន្ិងាន្ចូលរួមកនុងកមមវធ
ជាគព្ចើន្កនុងអំឡុងថ្ងៃមគោស្សរចាប្់តាំងរីឆ្នំ ២០១៦។ គន្េះជាការគលើកទឹកចិ ត្តែ៏អសាចរយ
មួយសព្មាប្់អនកផ្សលិ ត្ដខែភារយន្ត ំនាន្់ងី។
ម ជាមួយគានគន្េះដែរ តាោសដមដងស្សី ហូលីវូែែ៏

លបីលាញ ELODIE YOUNG (Elektra, Gods of Egypt’s, Girl with Dragon Tattoo...) ក៏
ាន្ចូលរួមគធវើជាព្ប្ធាន្កិ ត្ិយ
ត សរប្ស់ មគោស្សរចាប្់តាំងរីឆ្នំ ២០១៨ មក។
អនកែឹ កនាំ ន្ិងផ្សលិត្ដខែភារយន្តសញ្
ា ត្ិដខមរ-ាោំង ដែលធាលប្់ជាប្់គ្មេះជាគប្កខភារកនុង

រិធីព្ប្េល់ ពន្រង្ហវន្់ អូសាករ ន្ិងទទួលាន្ពន្រង្ហវន្់ជាគព្ចើ ន្ដងមគទៀត្គនាេះេឺ គោក ា៉ា ន្់
រ ិទធី

ជាសហសាថប្ន្ិកមួយរូប្ថ្ន្មគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិកមពុជា។

គាត្់ ាន្ចូលរួម

ិ ័យភារយន្តគៅកមពុជា តាមរយៈការប្គងកើត្ម ឈមណឌលប្ុាាណា
ចំដណកកនុងការអភ្ិវឌឍវស
កនុងឆ្ន២
ំ ០០៦
ន្ិងការប្គងកើត្ម ឈមណឌលប្ណុដ េះប្ណា
ដ ល ំនាញ
ភារយន្តគៅកមពុជា។

ន្ិងទទួលការងត្

ចាប្់តាំងរី ឆ្នំ ២០១៥ មក មគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិកមពុជាាន្ប្គងកើត្េណៈកមមការ

កិត្ិយ
ត ស គោយព្ប្មូលផ្សតំុគៅគោយអនកឯកគទសដផ្សនកភារយន្ត គែើមបីចូលរួមគាំព្ទែល់ការ

អភ្ិវឌឍវ ិស័យភារយន្តគៅកមពុជា កនុងគនាេះរួមមាន្ ៖ គោក សុខ វ ិសាល (សមិទធករ
ភារយន្ត, កមពុជា) អនកនាង ម៉ាម កលាណី (សមិទធករភារយន្ត, អាគមរក
ិ ) គោក គចម គ ោ៉ា ន្់

(សមិទធករភារយន្ត, អូស្ត្សាតលី) គោក ន្ីកូឡាស សាយម៉ាុន្ (ផ្សលិត្ករ, អាគមរក
ិ ), អនកនាង
គខយលី សូ (សមិទធករភារយន្ត, អាគមរក
ិ ), គោក ោវ ី ូ (សមិទធករភារយន្ត, ាោំង)។
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រ័ត្៌មាន្ទូគៅអំរីមគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិកមពុជា
អនកគរៀប្ចំ ន្ិងថ្ែេូសហការ

ិ ិព្ត្សិលបៈ ន្ិងអងគការយូគណសកូ មគោស្សរ
គោយមាន្ការគាំព្ទរីព្កសួ ងវប្បធម៌ ន្ិ ងវច
ភារយន្តអន្តរជាត្ិ កមពុជាព្ត្ូវាន្គរៀប្ចំគឡើងគោយម ឈមណឌលប្ណុដ េះប្ណា
ដ ល ំនាញ
ន្ិងទទួលការងត្ភារយន្តគៅកមពុជា

ជាមួយន្ឹងម ឈមណឌលប្ុាាណា

កនុងភារជាថ្ែេូ
ជាមួយន្ឹងគោងភារយន្ត Legend (Exchange Square, Eden, City Mall, TK Avenue),
គោងភារយន្ត Major Cineplex (Sorya, AEON Mall), សណា
ា គារ Rosewood ន្ិងសាល
មគោស្សរចត្ុមុមខ។
មគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិ កមពុជាគលើ កទី

១០

ទទួលាន្ការគាំព្ទរីព្កុមហុន្

ផ្សលិត្កមមភារយន្តធំៗ ន្ិងព្ប្រ័ន្ធផ្សែរវផ្សាយជាគព្ចើន្ រួមទំង សាថន្ទូត្អូស្ត្សាតលីព្ប្ចាំគៅ
កមពុជា មូលន្ិធិ Heinrich Böll Stiftung ព្រមទំងមូលន្ិធិ Purin Picture។

សំប្ុព្ត្ចូលទសែនា
សំប្ុព្ត្ចូលទសែនាអាចរកាន្មុន្ការប្ញ្
ច ំងន្ីមួយៗ

១

គមា៉ា ង

គៅតាមប្ញ្ារសំប្ុព្ត្

រប្ស់មគោស្សរដែលសថិត្គៅខ្នងមុខទី តាំងប្ញ្
ច ំងផ្ទល់ ។


សំប្ុព្ត្ឥត្េិត្ថ្ងល - អនកមកមុន្ ាន្មុ ន្ ន្ិងមាន្ចំន្ួន្កំណត្់



ត្ថ្មលសំប្ុព្ត្ ៥០០០ គរៀល - សព្មាប្់អនកដែលមកយឺ ត្ ឬមិ ន្ចង់ត្ព្មង់ ួរ

រ័ត្៌មាន្គផ្សែងៗ ន្ិងទំនាក់ទំន្ង
រ័ត្៌មាន្លមអិត្សដីរីកមមវ ិធី

ិ េប្ញ្
កាលវភា
ច ំង

ិ មគោស្សរ
ព្រឹត្ិកា
ត រណ៍គផ្សែងៗគទៀត្ ុំវញ

ន្ិងគភ្្ៀវកិត្ិយ
ត សដែលន្ឹងព្ត្ូវប្ង្ហាញខលួន្ ន្ឹងព្ត្ូវាន្ផ្សែរវផ្សាយតាមរយៈគេហទំរ័រ ន្ិង
Facebook រប្ស់មគោស្សរភារយន្តអន្តរជាត្ិកមពុជា។
https://cambodia-iff.com/

https://www.facebook.com/cambodiaiff/
ទំនាក់ទំន្ងដផ្សនកសាររ័ត្៌មាន្ ន្ិងរូប្ងត្ ៖ គោក ជា សុភារ
sopheap.chea@bophana.org
+855 (0)92 902 843
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