អរុណសួសីអ
ត នកទាំងអស់គ្នន! ជាបឋមកនុងនាមខញុបា
ាំ ទតាំណាងឲ្យរកុមការងារ ReCreation ខញុាំ

បាទសូមថ្ថលងអាំណរគុណ

ចាំព

ពលកពលកស្សីអនកនាងកញ្ញដទាំងអស់

ោះឯកឧតតម ពលកជាំទវ និង

ថ្ដលបានចូលរួមកនុងសននិសីទកាថ្សតមួយពនោះ

សរាប់កមមវ ិធីពដញថ្ថលសបបុរសធម៌
ថ្ដលពធវើព

CHRISTIE

ជាពលើកទីពីរ

ើងពដើមបីជួយរទរទង់ដល់អងគការ Cambodia 2000 និង អងគការអរមឹតាសិលបៈ ពៅថ្ថងទី

៣០ ថ្ខ មីនា ពៅសណា
ា គ្នរសូហ្ីថ្វ តលពនោះ។
ជាកិចចបនត

ខញុាំបាទសូមថ្ណនាាំពលកអនកឲ្យបានស្គគល់

ពរជាមថ្រជងកនុងកមមវ ិធីពនោះ ដូចជា៖

កញ្ញដ

នូវសាជិកមួយចាំនួនថ្ដលបាន

Madeleine de Langalerie ជាស្គថបនិក និង

អគគនាយកថ្ន ReCreation, ពលក James Radnor – អនក និពនធ និង អនកសរមបសរមួល ពៅ
ReCreation, រពោះអងគាចស់កសរតិ យ៍ Norodom Veasna Diva Sirivudh អនកនាាំ
Cambodia 2000, ពលក
សិលបៈ, ពលក

កយរបចាំអងគការ

កង ឫទធីស្គល ( Rithisal Kang) នាយករបតិបតតិថ្នអងគការ អរមឹតា

Charles-Henri Chevet អនកចត់ការទូពៅថ្នសណា
ា គ្នរ សូហ្ីថ្វ តល (Sofitel

Phnom Penh Phokeethra) និង រូបខញុាំបាទ
ទាំនាក់ទាំនងស្គធារណៈថ្ន
រពឹកពនោះ។

Matthew Cuenca របធានថ្ផនកទីផារ និង

បាទនឹងពធវើជាអនកសរមបសរមួលពៅកនុងកមមវ ិធី

ReCreation។ ខញុាំ

ពដើមបីឲ្យពលកអនកានភាពងាយស្សួល ពយើងខញុាំបានពរៀបចាំអនកបកថ្របភាស្គថ្ខមរានក់ពរ

ពៅកនុងពវទិកាពនោះតរមូវឲ្យពលកអនកបកថ្របសាំណួរពីថ្ខមរពៅអង់ពគលសពដើមបីពចទសួរ។

ោះ

សូមពលកអនកពរៀបចាំសាំណួរទាំងអស់រហ្ូតដល់ពពលថ្ដលសុនទរកថាបញ្ច ប់។

ពពលពនោះ ខញុាំបាទសូមបថ្ងវរអារមមណ៍អនកទាំងអស់គ្ននមកជួបនឹងស្គថបនិកថ្ន ReCreation គឺ

កញ្ញដ Madeleine de Langalerie។

....................... (សនទរកថារបស់ កញ្ញដ Madeleine de Langaleri)
នាងខញាំុ សូមថ្ថលងអាំណរគុណ ចាំព

កាថ្សតនារពឹកពនោះ។

ោះពភញៀវកិ តិ យ
ត សទាំងអស់ ថ្ដលបានចូ លរួមកនុងសននិសីទ

នាងខញាំុពជឿជាក់ថា ពលកអនកនឹ ងមិ នខកចិ តតពទ ថ្ដលពយើងបានមកជួបជុាំគ្នន ពៅទីពនោះ។
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ជាបឋម នាងខញាំុសូមបងាាញពី របវតតិខលោះៗរបស់ ReCreation ជាមុនសិន។
ពលកអនកខលោះ របថ្ហ្លជាបានរជាបពហ្ើយថា កាលពីឆ្នាំ

ខញាំុធាលប់ បានពរៀបចាំកមមវ ិធី Salon des Créateurs មតងរួចមកពហ្ើយ។
ពគ្នលបាំណងរបស់នាងខញាំុ

២០១០ នាង

គឺពដើមបីបពងកើនភាពចប់អារមមណ៍របស់ស្គធារណជន

ពៅពលើស្គនថ្ដសិលបៈ

ើងពោយវ ិចិ រតករថ្ខមរ។ កាលពី មុន

ថ្ដលបពងកើតព

វ ិចិរតករថ្ដលានពទពពកាសលយទាំងពនាោះ

មិនបានបងាាញមុខពរចើនពទ

កនុងការចូលរួមកមមវ ិធីតាាំងពិ ព័រណ៍ថ្បបពនោះ

ពួកពគានបទពិពស្គធតិចណាស់

ពហ្ើយពួ កពគក៏ានឱកាសមិ នពរចើ នថ្ដរកនុងការលក់ ស្គនថ្ដរបស់ខួន។
ល
Salon

Créateurs គឺ ជាកមមវ ិធី ទីមួយពហ្ើយ

des

ពៅកនុងរបពទសកមពុជាថ្ដលបានោក់ បងាាញស្គនថ្ដសិលបៈរបស់វ ិចិ រតករ។
លទធផលកាលពីពលើកមុន

គឺ របរពឹតតពៅពោយពជាគជ័យ ពហ្ើយបានជាំរញ
ុ ទឹកចិតត

ខញាំុឲ្យបនតពធវើវពៅមុខពទៀត។ ពនោះគឺ ជាពហ្តុ
បានបពងកើតព

ើងពោយពលក

Cédric

ផលមួយ
Gertgen

កយថ្ដលផគាំុព

ើង។ ព្មោះថា

ើងពីភាស្គបារាំងផង និ ង អង់ ពគលសផង

ថ្ដលថ្ចនរបឌិតថមី និងការបពងកើតព

ថ្ដលស្គលកសញ្ញដដាំបូងរតូវ

សរាប់ ពិព័រណ៍ពោយមិនគិតថ្ថល ពហ្ើយ

បានកាលយជាព្មោះថ្នស្គថប័ នសិលបៈថ្ដលនាងខញាំុបពងកើតព
គឺជា

នាង

ើងវ ិញ។

ReCreation

ថ្ដលលយបញ្ូច លគ្ននពី គាំនិត

ដូចថ្ដលអនកទាំងអស់គ្ននបានដឹងពហ្ើយថា ពដើមបីពធវើឲ្យានការរ ីកលូតលស់ និង អភិវឌឍ

គឺចាំបាច់ ណាស់កុងការថ្ចន
ន
របឌិ តថមី - ពនោះគឺ ជាអវីថ្ដលជី វ ិតរតូវថ្តានជាចាំបាច់ ។
ពបើសិនជាគ្នមនការរ ីកលូតលស់ និង អភិវឌឍពទ

ពទោះ ពួកពយើងនឹងពៅយ៉ា ងពសងៀមស្គងត់

ពហ្ើយគឺដូចជាស្គលប់ដូពចនោះថ្ដរ។
ជាពរៀងរល់ឆ្នាំថ្តងថ្តានអវីថី ៗ
ម ពលចផុ សពចញមករហ្ូត ជាពិ ពសសពៅកនុ

កមពុជាពយើងពនោះឯងថ្ដលកាំ ពុងថ្តានការអភិ វឌឍពកើ តព
ានមនុសសពរចើនពៅៗ

ងរបពទស

ើងសនសឹមៗ ពហ្ើយ

ពចោះភាស្គអង់ពគលស និង ចិន

ពហ្ើយអនកថ្ដលពចោះបារាំងក៏ពៅានខលោះៗថ្ដរ! (ពនោះជាអវីថ្ដលនាងខញបា
ាំុ នកត់សាគល់!)
ពពលមួយពនាោះ

នាងខញាំុកាំពុងបនតរបឈមមុខនឹងបញ្ញ
ា ថ្ដលថា ពធវើយ៉ាងណាពទើ បអាច

ជួយឲ្យមនុសសបានយល់ដឹងពរចើ នពី សិលបៈពៅកនុងរបពទសកមពុជា។
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ពតើានវ ិធីណាងាយស្សួលថ្ដរឬពទ? ពៅពពលពនាោះពហ្ើយ
គឺជាពពលថ្ដលខញាំុបានគិតពឃើញពី ហាងពដញថ្ថលព្មោះ

CHRISTIE

ពនោះ។

ប៉ាុថ្នតពពលពនាោះានវ ិចិ រតករមួ យចាំ នួនយល់មិនសូវចាស់ពីពគ្នលការណ៍របស់កមមវ ិធី ពដញថ្ថលស

បបុរសធម៌មួយពនោះ។ ការនាាំយកកមមវ ិធី ពដញថ្ថល CHRISTIE មករបពទសកមពុជា គឺ ជាការថ្ចនរបឌិ ត
មួយដ៏ធាំពធង ក៏ប៉ាុថ្នតវក៏ានហានិភ័យខពស់ថ្ដរ។
នាងខញាំុបានចប់ ពផតើមពធវើវ

ឲ្យទទួលបានពជាគជ័យយ៉ា ងខ្លាំង

ខញាំុសពរមចចិតតអពញ្ជើញ

ពៅពពលថ្ដលនាង

អនកតាំណាងទីមួយថ្នហាងពដញថ្ថលពីរបពទសបារាំង

មករបពទសកមពុជាពយើង។ ពតើ វ ិចិ រតករអាចបាំ ពពញបានតាមតរមូវការ គុ ណភាព និ ងការថ្ចនរបឌិ ត
ថមីថ្ដរឬពទ? ពតើពួកពគានពទពពកាសលយរគប់រគ្នន់ថ្ដរឬពទ? ានថ្តការស្គកលបង

ប៉ាុពណាណោះ

ពទើបអាចផតល់ចពមលើយបាន។
ហានិភ័យរតូវបានបញ្ចប់ កមមវ ិធី ទាំងមូ លទទួ លបានពជាគជ័ យ

យ៉ា ងរតចោះរតចង់។

ពយើងខញាំុបានទទួលនូវការពកាតសរពសើរពី សាំណាក់ ពភញៀវជាតិ និ ង អនតរជាតិ
ចាំព

ោះការខិតខាំរបឹងថ្របងរបស់ពយើង ពហ្ើយពយើងខញាំុក៏បានទទួ ល

វ ិចិរតករ, និងរកុមការងាររបស់ CHRISTIE ផងថ្ដរ។

ការពលើកទឹកចិតតពីអតិថិជន,

សាំណួរបនាទប់ ថ្ដលពយើងរតូវការចពមលើយពនាោះគឺ ពតើពយើងគួរថ្តបនតវថ្ដរឬពទ?
ប៉ាុថ្នតដាំបូងសូមរមលឹកថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ានពិព័រណ៍ដ៏លបីលាញមួយព្មោះ
Saison du Cambodge>> ពរៀបចាំព

<<

ើងពោយអងគការ សិលបៈថ្ខមរអមតៈ (Cambodia Living Arts)

ពៅកនុងទីរកុងញូវយ៉ាក។

ានវ ិចិ រតករមួយចាំនួន ថ្ដល

តាំណាងឲ្យរកុមការងារ

បានានឱកាសចូលរួមកនុងពិ ព័រណ៍មួ យពនាោះ

ReCreation

ថ្ដលរបរពឹតតពៅពៅសណា
ា គ្នរសូហ្ីថ្វ តល

កនុងទីរកុងញូវយ៉ាក ថ្ដលជាសណា
ា គ្នរដ៏ស្គាត សថិតពៅចាំកណា
ត លពបោះដូង ថ្នទីរកុងថ្ត មតង។
ពយើងខញាំុពសទើរថ្តបញ្ឈប់រតឹមពនាោះពៅពហ្ើយ ក៏ប៉ាុថ្នតពយើងគិតថាពយើងពៅានកតី

សុបិនជាពរចើនពទៀតថ្ដលចង់ឲ្យកាលយជាការពិត។

ខណៈថ្ដលសណា
ា គ្នរ សូហ្ីថ្វ តលភនាំពពញ ពពញចិតតនឹងផតល់កថ្នលងសរាប់ ពិព័រណ៍
CHRISTIE កាលពីពលើកដាំបូងរួចមកពហ្ើយពនាោះ ពហ្តុអីវបានជាពយើងមិនពធវើវជាពលើកទី ២ពទៀត?
ពហ្ើយថ្បរជាចង់បញ្ឈប់រតឹ មពនោះពៅវ ិញ

ខណៈថ្ដលពយើងអាចផ្លលស់បូរពិ
ត ព័រណ៍

Salon

des

Créateurs ពៅជាពិព័រណ៍ Galerie des Arts ថ្ដលានរយៈពពលបីថ្ខ ពៅសណា
ា គ្នរសូហ្ីថ្វ តល
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ពនាោះ។ គាំនិតពនោះបានទក់ទញចាំណាប់អារមមណ៍ពីមនុសសជាពរចើន ពហ្តុដូពចនោះពហ្ើយពទើបពយើង ខញាំុ
ពៅទីពនោះ។

នាងខញាំុនឹងរបគល់នាទី ពនោះ ពៅឲ្យមិ តតរបស់ខាំុថ្ញ ដលមកពី ReCreation គឺ ពលក Matthew

និង ពលក James ថ្ដលបានពធវើការជាមួយនាងខញាំុ យ៉ា ងសស្ស្គកសស្ស្គាំពលើគពរាងមួយពនោះ
ពដើមបីបកស្ស្គយបនតពីគពរាងថមីរបស់ពយើងខញាំុ។

ប៉ាុថ្នតមុននឹងនាងខញាំុបញ្ចប់ នាងខញាំុសូមបញ្ញ
ជ ក់ ឲ្យបានចាស់ នូវចាំណុចដ៏សាំខ្ន់មួយ និង

បញ្ចប់រល់

កយចចមអារ៉ា ម និង

ស្គធារណៈ

ថា

ពួកពយើងសុទធថ្តជាអនកសម័រគចិតតទាំងអស់គ្នន

ចាំពណញពលើគពរាងពនោះព
។

គាំនិតថ្ដលមិនពិតមួយចាំនួន។ នាង

ើ យ។

ខញាំុសូមបញ្ញ
ជ ក់ ជា

និ ងគ្នមនគាំ និតកនុងការពកង

របាក់ចាំណូលរបចាំថ្ថងរបស់ពយើងខញាំុ គឺបានមកពីមុខរបរ និង ការងារពផសងៗពទៀតប៉ាុពណាណោះ
ទាំង

CHRISTIE

កមមវ ិធី ការពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ ពនោះពទ។

និង

ReCreation

ចាំថ្ណកឯរល់ការរទរទង់ជារបាក់ និង

វតថុទាំងអស់ថ្ដលពយើងខញាំុាន ពយើងខញាំុ

សុទធថ្តបានទទួលពីអនកឧបតថមភកមមវ ិធី ទាំងអស់

របសិនពបើគ្នមនការឧបតថមភពីាចស់ឧបតថមភកមមវ ិធី

ទាំងអស់ពទ ពនាោះពយើងខញាំុមិនអាចសពរមច និ ងរបារពធកមមវ ិធី ពនោះព
ពិតរបាកដណាស់

មិនបានទទួលកថ្រមអវីពី

ើងបានព

ើយ។

ថ្ដលថាមនុសសជាពរចើនកាំពុងថ្តានភាពពងឿងឆងល់

ពៅពពលថ្ដលពួកពគដឹងថា ពយើងខញាំុពធវើ ការងារពនោះពោយទឹ កចិ តតសបបុរស និ ងមិ នរតូវការរបាក់
កថ្រមអវីទល់ថ្តពស្គោះ ខណៈថ្ដល

ានក់ៗដឹងថា របាក់ានស្គរៈសាំខ្ន់ណាស់

ពរឿងថ្បបពនោះពៅកនុងទវីបអាសុី

គឺានតិចតួចបាំផុត

ពហ្ើយពបើសិនជាានអវីថ្ដលមិនគិតថ្ថលថ្បបពនោះ គឺពរចើនថ្តជាពរឿងថ្ដលមិនសូវលាព
នាងខញាំុសងឃឹម

និង

ពជឿជាក់ថា

អវីថ្ដលពយើងខញាំុផតល់ជូនគឺជាពសវកមមថ្ដលានតថ្មល
វ ិចិរតករថ្ដលានសនាតនចិ តតសបបុរសធម៌
អរមឹតាសិលបៈ
ព

និង

ពហ្ើយ

ពលកអនកនឹងយល់ជាមិនខ្នថា
និង

គុណភាព

បរ ិចចគនូវស្គនថ្ដរបស់ពួកពគ

Cambodia

2000

រពពញពៅពោយភាពពជឿជាក់។
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ើ យ។

ពហ្ើយ

ពដើមបីរទរទង់អងគការ

ពោយគ្នមនការសងស័យ

និង

ថ្ដលព

ពយើងខញាំុពធវើការងារពនោះ

និ ងវ ិចិ រតករ

ពចញពី ពបោះដូងពដើ មបីរបពទសកមពុជា

រពពញពៅពោយគាំនិតថ្ចនរបឌិត និង ការបពងកើតថមី៕

សូមអរគុណកញ្ញដ Madeleine ។
ពពលពនោះអនកានង Norodom Veasna Diva Sirivudh នឹងយងថ្ថលងរពោះរជសុនទរកថាខលី

អាំពីអងគការ Cambodia 2000 ថ្ដលជាស្គថប័នទី ១ទទួលនូវការគ្នាំរទថវ ិកាថ្ដលទទួលបានពីកមមវ ិធី
សបបុរសធម៌ពនោះ។

...................... (រពោះរជសុនទរកថារបស់ អនកានង Diva)
សូមពគ្នរព

ឯកឧតតម

ពលកជាំទវ

ពលក

ពលកស្សី

ថ្ដលបានចូលរួមកនុងកមមវ ិធី សននិសីទកាថ្សតនារពឹ កពនោះ។
Cambodia

2000

នាងខញាំុានកិ តិ យ
ត ស

អនកនាង

កនុងនាមនាងខញាំុ
និង

កញ្ញដទាំងអស់

តាំណាងឲ្យអងគការ
រ ីករយខ្លាំងណាស់

ថ្ដលបានទទួលជាំនួយសបបុរសពី កមមវ ិធី ពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ CHRISTIE 2014 ពនោះ។
អងគការ Cambodia 2000 បានបពងកើតព

ើងជាពលើកដាំបូង ពោយរពោះអងគាចស់កសរតិយ៍

នពរតតម ពវជជរ៉ា កនុងឆ្នាំ ១៩៩៦។ រពោះអងគាចស់ កសរតិយ៍ នពរតតម ពវជជរ៉ា ានរពោះទ័យយកចិតតទុក
ោក់ខ្លាំងណាស់កុងវ
ន ិស័យអប់ រ ាំ សិលបៈ និ ងវបបធម៌ ។ ជាក់ ថ្សតងរទង់ បាននិ ពនធ និ ងពចញផាយ

ពសៀវពៅមួយថ្ដលានចាំណងពជើងថា « Khmerisation» ពហ្ើយរទង់បានបពងកើតសាគមសិលបៈ
មួយថ្ដលានព្មោះថា Classical Khmer Ballet Association ពៅទីរកុងបា៉ា រ ីស របពទសបារាំង
និង បានបពងកើតរកុមពលោនស្សពាលថ្សបកតូច ពៅពខតតពសៀមរបផងថ្ដរ។
ានពសចកតីអាព

ពយើងខញាំុទាំងអស់គ្នន

ោះអាល័យ និង ពស្គកស្គតយជាពន់ពពក ពោយរពោះអងគាចស់បានយងចូល

ទិវងគត នាថ្ថងទី ២៨ ថ្ខកកកោ កនលងពៅថមីៗពនោះ ពៅរបពទសបារាំង។ ថ្ថងពនោះពយើងានវតតាន
ស្គវមីរបស់រទង់ គឺពលក អុី ហ្វ ឌី ម៉ាុង ថ្ដលបានអពញ្ជើញមកពី របពទសបារាំង ពដើ មបីចូលរួមកនុង
កមមវ ិធី នារពឹកពនោះ។
អងគការ
បពងកើតព

Cambodia

2000

ើងកនុងពគ្នលបាំណងនាាំយកជាំ នួយអភិ វឌឍន៍
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គឺជាសាគមមនុសសធម៌

ថ្ដលចាំបាច់បាំផុត

ចាំ ព

ោះរបពទសកមពុជា

ពរកាយពពលថ្ដលរបពទសមួយពនោះ

រួចផុតពីសង្គ្ងាគមរុថ្ាំ រ ៉ារប់ទសវតសរ ៍កនលងមក។

ពគ្នលការណ៍ថ្នសាគមរបស់រពោះអងគ

បានរកពឃើញថា

វបបធម៌ដ៏ថ្ថលថាលរបស់ជាតិពយើង

អាចជួ យពស្ស្គចស្សង់ ជាតិ ឲ្យានជី វ ិតស្គជាថមីមតងពទៀតបាន
ពហ្ើយតាមរយៈការផសពវផាយនូវវបបធម៌របស់ជាតិ

ការផតល់ការអប់រ ាំ

បណុត ោះបណា
ត លដល់យុវជន

និង

របពទសរបស់ពយើងក៏បានពដើរពឆ្ពោះពៅមុខ

ពចញផុតពីស្សពាលពមម។

តាាំងពីរពោះអងគាចស់កសរតិយ៍
អងគការ

Cambodia

នពរតតម

ពវជជរ៉ា

2000

ជាមួយនឹងមូលនិធិថ្ដលបានពី
ជាំនួយពីអនកផតល់របឹកាថ្ផនកសិលបៈ

ពស្គយទិ វងគតកនុងពពលកនលងមកថមីៗពនោះ

បានឆលងកាត់ ការផ្លលស់បូរកាំ
ត ថ្ណទរមង់ មួយ។

កមមវ ិធី ពដញថ្ថលសបបុរសធម៌

បានោក់បងាាញនូវកមមវ ិធីសបបុរសធម៌ ពីរ

ReCreation

CHRISTIE

អងគការ

Cambodia

កនុងការផតល់ដាំបូនាមនថ្ផនកសិលបៈ

2000
និង

ផតល់ជាំនួយហ្ិរញ្ដ វតថុដល់ការខិ តខាំ តសូរបស់វ ិចិ រតករកមពុជា។
កមមវ ិធី ទីមួយ ានព្មោះថា

និង

Creative Source (របភពថ្នភាពថ្ចនរបឌិត) បរ ិចចគនូវ

សាភរៈពរបើរបាស់

ថ្ដល

ក់ព័នធនឹងសិលបៈ

ពៅដល់ស្គលពរៀនពៅតាំបន់ោច់ស្សយលថ្ដលានបពរងៀនថ្ផនកសិលបៈ។

ស្គលពរៀនថ្ដលរតូវចូ លរួមកនុងកមមវ ិធី មួយពនោះ នឹងរតូវពរជើសពរ ើសតាមរយៈការវយតថ្មលពៅពលើ
តរមូវការថវ ិការបស់ស្គល

និង

តាមរយៈការសរពសរសាំពណើថ្ដលានពរៀបរប់ពីតរមូវការសាភរៈ

និង

ការពរៀបរប់លមាិតពីតរមូវការសាភរៈ សរាប់ កមមវ ិធីសិកានី មួយៗ។ ការបរ ិចចគពៅឲ្យស្គល
នឹងពធវើព

ើងពៅកនុងទរមង់ជាសាភរសិលបៈថ្តមតង។

ពុាំានការផតល់ជាំនួយជាលកោណៈស្គច់របាក់ព
កមមវ ិធី ទីពីរ

ើ យ។

ានព្មោះថា

Artists

Aid

គឺជារងាវន់សិលបៈពៅកនុងទរមង់ ជាការបរ ិចចគសាភរៈថ្ផនកសិលបៈ។
គឺានភាពស្សពដៀងគ្ននពៅនឹ ងកមមវ ិធី

Creative

វ ិចិរតករថ្ដលថ្សវងរកជាំនួយថ្ផនកហ្ិរញ្ដ វតថុ

ទរមង់ ថ្នកមមវ ិធី ពនោះ

(របភពថ្នភាពថ្ចនរបឌិត)

ថ្ដរ។

តរមូវឲ្យសរពសរសាំពណើលមាិតមកកាន់ ពយើងខញាំុ

ពោយានពរៀបរប់ពីតរមូវការសាភរៈសិលបៈ

ការពិពណ៌នាលមាិតថ្នគពរាងសិលបៈ

របោប់ របោរថ្ដលនឹងរតូវពរបើ ពៅកនុងគពរាង
ពយងពៅតាមកតាតទាំងពនោះ

Source

(ជាំ នួយដល់វ ិចិ រតករ)

និង

រកុមរបឹកាថ្នអងគការ

នឹងពធវើការផតល់រងាវន់ជូនពបកោជនថ្ដលបានជាប់។
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សាំពៅហ្ិរញ្ដ វតថុថ្ដលរតូវការ។

Cambodia

2000

និង

ReCreation

នាងខញាំុពជឿជាក់ថា

គពរាងថមីទាំងពីរពនោះ

នឹងបងាាញនូវភាពវ ិជជានពៅពលើការរ ីកចពរមើ នពៅមុ ខថ្នការអប់ រ ាំ

និង

ការរ ីកលូតលស់នូវភាពថ្ចនរបឌិត

របស់យុវជនកមពុជាពយើងតាមកមមវ ិធី អប់ រ ាំដាំ បូងថ្ដលរពោះអងគាចស់កសរតិ យ៍

នពរតតម

ពវជជរ៉ា

រទង់បានថ្ណនាាំ។

នាងខញាំុសូមថ្ថលងអាំណរគុណដល់កមមវ ិធី

ថ្ដលបានផតល់នូវឱកាសដ៏ានតថ្មល
ពៅកនុងវ ិស័យសិលបៈ

និង

គឺជាការរមលឹកនូវពសចកតីស្ស

CHRISTIE

កនុងការបនតសហ្ការជាមួ យអងគការ
ការរចនា។

ញ់របស់រពោះអងគាចស់កសរតិយ៍

មកពលើរបពទសរបស់រទង់ និង ពសចកតីស្ស
នាងខញាំុ

និង

ញ់របស់រទង់ ចាំ ព

ReCreation
Cambodia

2000

ការបញ្ូច លកមមវ ិធី ពនោះ

នពរតតម

ោះវ ិស័យសិលបៈផងថ្ដរ។

ក៏សូមថ្ថលងអាំណរគុណ

ពវជជរ៉ា

ដល់អនកទាំងអស់គ្នន

ថ្ដលបានចាំណាយពពលពវលដ៏ានតថ្មលមកចូលរួម

និង

បនតគ្នាំរទពធវើឲ្យរបព័នធអប់រ ាំពៅកនុងរបពទសកមពុជា កាន់ថ្តានភាពលារបពសើរព

ើងជាលាំោប់៕

សូមថ្ថលងអាំណររពោះរជគុណ រពោះអងគាចស់កសរតិយ៍ Diva ។
បនាទប់មកពទៀត ពលក

កង ឫទធីស្គល (

Rithisal

Kang)

នឹងព

ើងថ្ថលងសុនទរកថា

អាំពីអងគការអរមឹតាសិលបៈ ថ្ដលជាស្គថប័នទី ២ទទួលនូវការគ្នាំរទថវ ិកា ថ្ដលទទួលបានពីកមមវ ិធី
សបបុរសធម៌ពនោះ។

.................... (សុនទរកថារបស់ ពលក Rithisal Kang)
សពមតច រទង់ ឯកឧតតម ពលកជាំទវ ពលក ពលកស្សី អនកនាងកញ្ញដ
អនកយកស្គរព័ត៌ានទាំងអស់ ជាទីពគ្នរព
ជាបឋម

ខញាំុសូមយកឳកាសពនោះថ្ថលងអាំ ណរគុ ណដល់

ReCreation

និងសណា
ា គ្នរសូហ្ីថ្វ តលភនាំពពញភូគីរតា

ថ្ដលបានពរៀបចាំ និងពធវើជាាចស់ផទោះនូ វកមមវ ិធី ដ៏ពិពសសមួ យពនោះ

។

រពឹតិតការណ៍ពនោះ

នឹងផតល់នូវផលរបពយជន៍ យ៉ាងសាំខ្ន់ ដល់ការអភិ វឌឍកនុងវ ិស័យវ ិចិ រតសិលបៈកនុងរបពទសកមពុជា
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។

អងគការអរមឹតាសិលបៈ

ានពសចកតីពស្គមនសសរ ីករយនិ ងកិ តិ យ
ត សថ្ដលរតូវបានពរជើ សពរ ើសជាអនកទទួ លនូ វថវ ិកាគ្នាំរទ
ថ្ដលទទួលបានអាំពីរពឹតិតការណ៍ដ៏អធឹកអធមមួយពនោះ ។
សូមអនុ ញ្ញដតឲ្យខញាំុ បានជរាបជូ នពី អងគការអរមឹ តាសិលបៈ

រតូវបានបពងកើតព

។

ើងកាលពីឆ្នាំ២០០៣

ពដើមបីចូលរួមចាំថ្ណកកនុងពបសកកមមសិលបៈថានក់ ជាតិ ដ៏សាំខ្ន់

គឺ ការពធវើឲ្យរស់ព

អងគការពនោះ
ើងវ ិញនិងការ

អភិរកសនូវទរមង់សិលបៈទសសនីយភាពបូរណថ្ខមរ។

ពយើងបានសហ្ការការងារយ៉ា ងជិតសនិទធជាមួយសិលបករ

សិលបការ ិនីរគប់ទរមង់។

ពគ្នលការណ៍សាំខ្ន់កុងរល់
ន
គពរាងការងាររបស់ពយើង គឺ ការកស្គងសមតថភាពសិលបករ

ជាពរចើ នឆ្នាំកុងពបសកកមម
ន
ការងាររបស់ពយើង វ ិស័យវ ិចិ រតសិលបៈពនោះានការវ ិវឌឍនិ ងរ ីកចពរមើ ន
ពហ្ើយអរមឹតាសិលបៈបនតនូវពបសកកមមការងាររបស់់ខួន
ល
កនុងការបពងកើតព

ើងនូវសិលបៈរបាាំនិងពលោនថ្បបសហ្សម័ យ

ជាការវ ិវឌឍពៅមុ ខកនុងដាំ ណាក់ មួយពទៀតថ្នវ ិស័យវ ិចិ រតសិលបៈថ្ខមរ
ពយើងជារកុមរបាាំសហ្សម័ យដាំ បូងពគពៅរបពទសកមពុជា

។

ថ្ដលពយើងពជឿជាក់ថា
។

បចចុបបនន

និងានសិលបករសិលបការ ិនីចាំនួន

១៧រូប ។ អរមឹតាសិលបៈកាំពុងបនតអភិវឌឍសមតថភាពសិលបៈរបស់ពួកពគឥតឈប់ឈរ ។
សិលបករសិលបការ ិនីទាំងអស់ពនោះ គឺជាកងកាលាំងអភិរកសសិលបៈដ៏សាំខ្ន់
ពៅពពលពួកពគបានទទួលការបណុត ោះបណា
ត លកនុងទរមង់ បូរណ។

រគូនិងរពឹទធចរយសិលបៈបូរណ បានពផទរនូវមរតកសិលបៈដ៏សាំខ្ន់ពនោះដល់ពៅពួកពគ

។

ពួកពគជាសិលបករសិលបការ ិនី ថ្ដលានពទពពកា សលយ និងជាកតីសងឃឹមបនតមរតកដ៏សាំខ្ន់ពនោះ
។

តាមរយៈគពរាងសិលបៈជាពរចើនសនធឹកសនាធប់

ដូចជាការតពមលើងស្គនថ្ដបូរណថមីសថ្មតងកនុងស្សុក និ ង
ពួកពគថ្ដលជាកងកាលាំងអភិរកសដ៏សាំខ្ន់ពនោះ

បានបងាាញនូវភាពពុ ោះព

កនុងទរមង់សិលបៈរបស់ខួន
ល ។

ពរៅរបពទស
រកនុងការអភិ វឌឍបនត

ពួកពគានពសចកតីកាលហាន កនុងការ្នចូ លពៅកនុងដាំ ពណើរថមីមួយ

កនុងសិលបៈរបាាំសហ្សម័យ
ពរ

។

ពនោះមិនថ្មនជាការ្នពៅមុខដ៏ងាយស្សួលព

ើយ

ោះពួកពគរតូវរបឈម និងសរមបសរមួលជាមួយរគូ និង រពឹទធចរយសិលបៈរបស់ពួកពគ

ថ្ដលានការបារមភថាការអភិវឌឍពនោះ

អាចនាាំឲ្យពៅជាការពបាោះបង់ពចលនូវទរមង់បូរណ

សិលបករសិលបការ ិនីបានបងាាញតាមរយៈស្គនថ្ដសិលបៈរបស់ពួកពគកនលងមកជរមុញឲ្យរគូ និង
រពឹទធចរយបានយល់ដឹងនិងទទួលយកជាបពណើ ត រៗ នូវការអភិវឌឍពដើមបីអភិរកសពនោះ
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។

ថ្ដលទាំងពីរអាចពដើរទនឹទមគ្នន កនុងរបថ្ពណីរបាាំរបស់ពយើង ។

អរមឹតាសិលបៈ បាន និង កាំពុងផតល់នូវបរ ិយកាសដ៏អាំពណាយផល

បពងកើននូវសមតថភាពសិលបៈ

ពដើមបីជរមុញសិលបករសិលបការ ិនីទាំងពនោះ

ឲ្យបានសពរមចពគ្នលបាំ ណងកនុងការបពងកើតស្គនថ្ដសិលបៈអភិ វឌឍថមីរបស់ខួន
ល
អនកដាំព

។

ើងរបាាំនិងអនកដឹកនាាំពរឿងអនតរជាតិ

ក៏បានមកចូលរួមសហ្ការការងារសិលបៈជាមួយសិលបករសិលបការ ិនីពយើង
ពោយានការពគ្នរពដល់បូរណភាពសិលបៈថ្ខមរនិងការពផ្លតតពៅពលើការអភិវឌឍជាំនាញសិលបៈ។
ថ្សតងពចញពីកិចចសហ្ការសិលបៈពនោះ

ស្គនថ្ដសិលបៈអភិវឌឍថមី រតូវបានផលិតព

និងសថ្មតងបងាាញទាំងកនុងស្សុកនិ ងកនុងឆ្កអនតរជាតិ

។

ើង

កិចចសហ្ការខលោះ

មិនបានផលិតជាស្គនថ្ដពពញពលញពទ ប៉ាុថ្នតការងារស្គកលបងទាំងអស់ពនាោះបានពរងឹងនូវជាំនាញ
ចាំណាប់អារមមណ៍ និ ងការស្ស្គវរជាវថមីកុងសិ
ន
លបៈ ។

ពយើងបានពឃើញនូវ ការរ ីកចពរមើ នកនុងជាំ នាញរបស់សិលបករសិលបការ ិនី

ពួកពគបានអភិវឌឍកាលយជា

សិលបករដ៏របពសើរ

។

ទាំងកនុងទរមង់បូរណនិងសហ្សម័ យ

ពួកពគកនុងកាំពុងចប់យកតួ នាទី ជាអនកដឹ កនាាំកុងសិ
ន
លបៈរបកបពោយការពជឿជាក់

ពួកពគកាំពុងចូលរួមយ៉ា ងសកមមនិង ានគាំ និតថ្ចនរបឌិ តខពស់ កនុងនាដកមមជាមួ យអនកដាំ ព
ពួកពគបានពកើនព

ើងនូវការយល់ដឹងទូពៅ

និងានភាពពុោះព

រកនុងការជថ្ជកថ្វកថ្ញកនិ ង ការស្គកលបងថមីកុងសិ
ន
លបៈ

។
។

ើងរបាាំ។

ការពបើ កចាំហ្ផលូវចិ តតនិងបញ្ញដញាណ
។

វណណ កមមសិលបៈជាមួយសិលបករអនតរជាតិកនលងមករបស់ពួកពគ ជាសកោីភាពកនុងអាជី ពរបស់ពួកពគ
។

ឆ្នាំ២០១៤ខ្ងមុខពនោះ

គឺជាឆ្នាំមួយពទៀតដ៏គួរឲ្យរ ាំពភើបរបស់អរមឹតាសិលបៈ

បនាទប់ពីខួបគរមប់ ១០ឆ្នាំរបស់ខួន។
ល

ការងារ និង

សកមមភាពសិលបៈជាពរចើនថ្ដលពយើងបានពរៀបចាំ
សិលបករសិលបការ ិនីទាំងអស់ពនោះ
នឹងដាំព

ើងស្គនថ្ដសិលបៈថមី

។

នឹងបនតបពងកើននូវជាំនាញសិលបៈរបស់
សិលបករសិលបការ ិនីថ្ខមរជាំនាន់ថីមទាំងពនោះ

សរាប់ ទសសនិ កជនកនុងស្សុកនិ ងអនតរជាតិ ។ស្គនថ្ដរបស់ពួកពគ

ានភាពថ្ចនរបឌិតករមិតខពស់ និងានភាពពិពសសពោយថ្

កជាថ្ខមរ។

បងកនូវឳកាសថ្ដលពួ កពគអាចសពរមចបាននូ វ ទសសនវ ិស័យសិលបៈរបស់ពួកពគ ។

អរមឹតាសិលបៈ

ការចូលរួមចាំថ្ណក និងការជួយគ្នាំរទដល់រពឹតិតការណ៍ពនោះ
ដូចជាការពដញថ្ថលស្គនថ្ដសិលបៈ

ពិព័រណ៍សិលបៈជាពដើម

គឺជាការចូលរួមចាំថ្ណកថ្ដលមិនអាចកាត់ថ្ថលបាន
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កនុងការជាំរញ
ុ និ ងផតល់លទធភាពដល់

សិលបករសិលបការ ិនីជាំនាន់ថីមទាំងអស់ពនោះ

ឲ្យពួកពគបានរ ីកសុសស្គយដូចផ្លក

បថ្នថមនូវភាពរបពសើរ ភាពរបណីត ភាព្នមុខ កនុងសិលបៈវបបធម៌ ថ្ខមរ ។
សូមអរគុណ ។

សូមអរគុណ ពលក ឫទធីស្គល។
ការពដញថ្ថលសបបុរសធម៌

CHRISTIE នឹងចប់ពផតើមពៅថ្ថងសុរក ទី ២៨ ថ្ខ មីនា

ពរកាមការចូលរួមពីពលក Lionel Gosset នាយករគប់រគងរបស់ Collections CHRISTIE’S របចាំ
ទីរកុង

Gosset,

បា៉ា រ ីស។

ចាំថ្ណកឯកមមវ ិធីទទួលទនស្ស្គរក ុ ក (cocktail) ពដើមបី ស្គវគមន៍ពលក

វ ិចិរតករថ្ដលចូលរួម, អនកទទួលជាំនួយ សបបុរសធម៌ និង អនកពរៀបចាំកមមវ ិធីទាំង អស់

នឹងរបរពឹតតព

ើងពៅនិពវសនោានរបស់ពលកឯកអគគរជទូតបារាំង Mostura ។

ការោក់បងាាញនូវស្គនថ្ដសរាប់ពដញថ្ថលនឹងចប់ពផតើមពធវើ ពៅលងចថ្ថងពៅរ ៍ ទី

២៩ ថ្ខ

មីនា ពៅឯសណា
ា គ្នរសូហ្ីថ្វ តល បនទប់ Ballroom 2 ពោយានបពរមើស្ស្គរក ុ ក និង នាំបុ័ង បនទោះ
ផងថ្ដរ។ បនាទប់មកពទៀត ពភញៀវនឹងរតូវបានអពញ្ជ ើញឱយចូលរួម ពិធីលងស្គយពភាជន៍ របស់

សណា
ា គ្នរសូហ្ីថ្វ តល ថ្ដលានព្មោះថា “Arts-inspired Dinner” ពៅពភាជនីយោាន Do Forni
និង រ ីករយជាមួយការបងាាញម៉ាូតពៅាត់អាងថ្ហ្លទឹក តាមរយៈការចូលរួមរបស់អនករចនា និង
អនកតុបថ្តងកនុងពិធីពដញថ្ថលពនោះ។

ការចុោះបញ្ជ ីថ្នការពដញថ្ថលនឹងរបរពឹតតព

ើង ពៅថ្ថងអាទិតយទី ៣០ ថ្ខមីនា

ពដញថ្ថល ចប់ពីពា៉ា ង

១១ រពឹក

ពៅលងចថ្ថងដថ្ដល

កមមវ ិធីនឹងរតូវបញ្ច ប់ជាមួយនឹងការសថ្មតងសិលបៈរបស់រកុម

ថ្នសណា
ា គ្នរ

សូហ្ីថ្វ តល

ដល់ពា៉ា ង ២ រពសៀល

ថ្ដលជាថ្ថង

ពៅខ្ងមុខបនទប់ Ballroom 2

។ ការពដញថ្ថល នឹងចប់ពផតើមពធវើពៅពា៉ា ង ៣:០០ រពសៀលតពៅ។

(AMRITA) ថ្ដលនឹងរបរពឹតតពៅពៅកនុងបនទប់ Ballroom 1 ពវលពា៉ា ង ៦:០០ លងច។
បថ្នថមពៅពលើកមមវ ិធីពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ CHRISTIE

រកុមការងារ

អរមឹតា

ReCreation

នឹង

ពបើកដាំពណើរការជាពលើកដាំបូងផងថ្ដរនូវពិព័រណ៍សិលបៈ “Galerie des Arts” ពៅថ្ថងទី ០១ ថ្ខ
មីនា ពរកាមការឧបតថមភពីសណា
ា គ្នរសូហ្ីថ្វ តល។ ការតាាំងពិព័រណ៍ពនោះ នឹងរបរពឹតតព
បីថ្ខ ថ្ដលបងាាញពីសិលបៈសហ្សម័យ

ើងរយៈពពល

ដ៏លប
ា ាំផុតពៅកនុងរបពទសកមពុជា។
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ពៅពពលបនតិចពទៀតពនោះ ពលក James Radnor នឹងពធវើការបរ ិយយលមាិតពីពិព័រណ៍ “Galerie
des Arts” ។

សូមពគ្នរព ឯកឧតតម ពលកជាំទវ ពលក

ពលកស្សី អនកនាងកញ្ញដ និង

បណា
ត ញ

អនកស្គរព័ត៌ានទាំងអស់!
ខញាំុបាទានអារមមណ៍សបាយរ ីករយណាស់

ថ្ដលបានថ្ចករថ្មលក

ជាមួយពលកអនកនូវការជូនដាំណឹងពីការតាាំងពិព័ណ៍ថមីមួយ ថ្ដលានព្មោះថា Galerie des Arts
។ ពិព័រណ៍មួយពនោះធាលប់ទទួលបានពជាគជ័យមតង រួចពៅពហ្ើយ ថ្ដលកាលពីមុន ានព្មោះថា
Salon

des

Creatures ពហ្ើយកនុងនាមខញាំុជា សាជិកានក់ថ្នរកុមរបឹកា

ខញាំុពពញចិតតនឹងរបាប់ពៅអនកទាំងអស់គ្ននថា កមមវ ិធី
ថមីមួយ ថ្ដលនឹងពធវើព

ReCreation

ពនោះ

Galarie des Arts គឺជាយុតាតធិការសិលបៈ

ើងពៅសណា
ា គ្នរសូហ្ីថ្វ តលពនោះ។ Galarie des Arts រតូវបានពរៀបចាំ

ពដើមបីពធវើការោក់បងាាញ និង លក់នូវស្គនថ្ដសិលបៈថ្ដលបពងកើតព

ើងដាំបូង និង រចនាបថថមីៗ

ថ្ដលពកើ តពចញពីគាំនិតថ្ចនរបឌិ តរបស់វ ិចិ រតករសហ្សម័យកមពុជាជាពរចើន។

កមមវ ិធី ពនោះ បងាាញពីភាពស្គទត់ជាំនាញថ្នសហ្របតិបតតិការរវង ReCreation អនកពរៀបចាំ

កមមវ ិធី និង សណា
ា គ្នរសូហ្ីថ្វ តល ថ្ដលជាាចស់ផទោះសរាប់ការតាាំងពិព័រណ៍ រយៈពពលបីថ្ខពនោះ។
ពិព័រណ៍ពនោះ នឹងចប់ពផតើមពៅថ្ថងទី ០១ ថ្ខមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ពហ្ើយនឹ ងបញ្ចប់ ពៅកនុងថ្ខ ឧសភា ឆ្នាំ
២០១៤។ ការតាាំងពិព័រណ៍ពនោះ

នឹងោក់បងាាញពលើឆ្កជាតិ និង អនតរជាតិ

របណីតបាំផុតរបស់កមពុជា។ ស្គនថ្ដពនាោះ

នូវស្គនថ្ដថ្ដលលា

នឹងរតូវោក់បងាាញពៅកនុងសណា
ា គ្នរ ពៅតាមចពនាលោះ

រចនាបថថ្ដលទាំពនររបស់សណា
ា គ្នរ ពៅរជុងថ្ដលគួរឲ្យទក់ទញ ពៅកថ្នលងទទួលពភញៀវ និង
បនទប់ទទួលទនអាហារ។
ស្គនថ្ដទាំងពនោះ រតូវបានបពងកើតព
អាចរកពឃើញពោយងាយស្សួល
ប៉ាុថ្នតស្សបពពលថ្ដលការពដញថ្ថល
Galerie

des

Arts

ើងពោយ

ពៅកនុងពសៀវពៅកាតា

CHRISTIE

មួយពទៀត

អនកសិលបៈដូចៗគ្នន ថ្ដលពលកអនកនឹង
ុក

CHRISTIE

។

ានរយៈពពលរតឹ មថ្តមួ យថ្ថងពនាោះ ានកមមវ ិធី

ថ្ដលានរយៈពពលរហ្ូតដល់ពៅបីថ្ខ

ថ្ដលអាចផតល់

ឱកាសឲ្យពលកអនកបានទសសនា ពសងើចសរពសើរ និង ទិញនូវស្គនថ្ដថ្ដលពលកអនកពពញចិតត។ ពៅ
ពពលទិញស្គនថ្ដណាមួយ ពលកអនកនឹ ងបានចូលរួមកនុងការជួ យគ្នាំរទវ ិចិ រតករកមពុជារូបពនាោះ និង
ជួយពធវើឲ្យានជីវ ិតរស់ព

ើងវ ិញនូវស្គនថ្ដថ្ចនរបឌិតថមី និង ការរ ីកចពរមើនរបស់វបបធម៌

សិលបៈ

កនុងរបពទសកមពុជា។ Galerie des Arts គឺជាការកត់សាគល់ថីម
ម ួយ ថ្ដលបងាាញពីការពបាោះជាំហាន
ពៅមុខ កនុងការផសពវផាយសិលបៈរបស់កមពុជាទាំងពៅពលើឆ្កជាតិ និង អនតរជាតិ។
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សូមអរគុណ!

សូមអរគុណចាំព

ោះការពរៀបរប់យ៉ាងពិស្គតររបស់ពលក James ។

ជាកិចចបញ្ច ប់ពនោះ ជាសុនទរកថារបស់កញ្ញដ

Natalie

សណា
ា គ្នរសូហ្ីថ្វ តលភនាំពពញ។

សូមពគ្នរពដល់មិតតរម
ួ ការងារនិងសហ្ការ ីទាំង

Moser

ថ្ដលជាតាំណាងរបស់

យ!

សូមជរាបសួរ!
តាងនាមជូនពលក

ឆ្ល

ហ្ង់រ ី

នាយករគប់រគងទូពៅរបចាំសណា
ា គ្នរ

ឆឺពវត៍

សូហ្ីថ្វ តល

(Charles-Henri
ភូគីរតា

Chevet)
ទាំងអស់

នាងខញាំុសូមពគ្នរពស្គវគមន៍ ដល់បណា
ត អនកស្គរព័ ត៌ានទាំងអស់គ្ននថ្ដលានវតតានកនុងថ្ថងពនោះ។

របថ្ហ្លជាានអនកខលោះបានដឹង ពហ្ើយអនកខលោះក៏មិនបានដឹង ពី ទសសនៈវ ិស័យរបស់សូហ្ី វ

ថ្តល

ថ្ដលថ្តងានបាំ ណងរួមបញ្ូច ល

របណីតភាពរបស់បារាំង

ជាមួយនឹងវបបធម៌របស់របពទសថ្ដលជាាចស់ស្សុក។
ពដើមបីបាំពពញពៅតាមទសសនៈវ ិស័យខ្ងពលើពនោះ

ពយើងបានថ្តងថ្តខិតខាំពាយម

អស់ពីកាំលង
ាំ កាយចិតត ពឆ្ពោះពៅរកភាពលាឥតពខ្ចោះ។ ពហ្ើយកនុងពនោះ ពយើងក៏បានសហ្ការយ៉ា ង
ជិតសនិទធជាមួយនឹងរកុមហ្ុន

ReCreation

កនុងការរួមចាំថ្ណកឲ្យសិលបៈដ៏ ស្សស់ស្គាតរបស់

កមពុជាកាន់ថ្តពរចើន បានការទទួល ស្គគល់និងគ្នាំរទទាំងកនុងស្សុក កនុងតាំ បន់ និងជាអនតជាតិ។
ជាង២ឆ្នាំមុន

ពយើងបានពរៀបចាំ ការោក់ ពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ វតថុសិលបៈរបស់រកុមហ្ុនពដញថ្ថល

Christie’s

មតងរួចពៅពហ្ើយ ពៅកនុងស្គលរបជុាំ ភូគីរតា របស់ពយើង។ នាពពលពនោះ ពយើងបានពធវើវជាពលើកទី
២ កនុងរពោះរជាណាចរកកមពុជា។ សានចិតតរបស់ពយើង គឺ ពៅថ្តចង់ជួយថ្សវងរកបនតនូវវ ិចិ រតករ
សិលបករថ្ដលរបកបពោយពទពពកាសលយខពស់កុងរពោះរណាចរកកមព
ន
ុជា។
នាងខញាំុចង់សងកត់ធងន់ពលើការពបតជាញចិ តតថ្ដលសណា
ា គ្នរ

ានចាំព

សូហ្ីថ្វ តល

ភនាំពពញភូគីរតា

ោះការចូលរួមចាំថ្ណកនាាំភាពពជាគជ័យ

ដល់បណា
ត សិលបករថ្ដលនឹងរតូវបានពគទទួលស្គគល់នាពពលអនាគតទាំងពនាោះ។
ពបើសិនជាពលកអនក

ពដើរពចញពីកថ្នលងទទួលពភញៀវរបស់សណា
ា គ្នរពយើងពៅ

ពលកអនកនឹងពឃើញការោក់ តាាំងវតថុសិលបៈរបស់ពយើងថ្ដលពយើងបងាាញឆ្លស់គ្ននពរៀងរល់៣ថ្ខមត
ង។

ពនោះជាវ ិធី ស្គស្រសតមួយរបស់ពយើងកនុងការតបសនង
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និងផតល់ជូនជាឱកាស

នានា

ដល់សិលបករកនុងស្សុក។

ពៅពពលថ្ដលទាំហ្ាំ

ថ្នការតាាំងពិព័រណ៍ពនោះរ ឹតថ្តធាំព

ពហ្ើយានអនកស្គគល់ពីវកាន់ថ្តពរចើន

ព

ើង
ើងៗ

ពយើងនឹ ងានការភាញក់ពផាើលធាំ ជាងពនោះពទៀតពៅកនុងឆ្នាំ២០១៤។
ដូចថ្ដលបាននិយយមុនពនោះ

ពយើងសាំណូមពរពលកអនកជួ យគ្នាំរទផសពវផាយដល់វ ិស័យមួ យថ្ដលកាំ ពុងថ្តរ ីកចពរមើ នកនុងរពោះរ
ជាណាចរកកមពុជាពយើងពនោះ។

ពយើងខញាំុសូមថ្ថលងអាំណរគុណយ៉ា ងរជាលពរៅ សរាប់វតតានរបស់ពលកអនក កនុងថ្ថងពនោះ

ពហ្ើយពយើងក៏រ ាំពឹងថា នឹងបានជួបពលកអនកស្គជាថមី កនុងថ្ខមីនា ២០១៤ សរាប់ការចូលរួម
ទសសនា និង សពាពធវ ិចិ រតស្គល “Galerie des Arts” របស់ពយើង។

ពោយានការគ្នាំរទពរជាមថ្រជងពី រកសួង

អនកឧបតថមក
ភ មមវ ិធី ថ្ដគូ

ណិជជកមម រកសួងវបបធម៌

អាជាញធរ

ក់ព័នធ

ណិជជកមម និង មិតតភកតិ ទាំងអស់ ពយើង ខញុាំរ ីករយស្គវគមន៍កមមវ ិធីពដញថ្ថល

CHRISTIE មកកាន់របពទសកមពុជាជាពលើកទីពីរ។ ពយើង ខញុាំសងឃឹមថា កមមវ ិធីពដញថ្ថលសបបុរស ធម៌
CHRISTIEពលើកពនោះ

នឹងទទួលបាននូវពជាគជ័យដូចកាលពីពលើកមុន

កនុងពគ្នលបាំណងរបមូលថវ ិកាពដើមបីរទរទង់ការរ ីកចពរមើនពៅមុខកនុង វ ិស័យសិលបៈ ពិព័រណ៍ និង
ការសថ្មតង។

សូមថ្ថលងអរគុណ ចាំព

ោះការចូលរួម និង បនតគ្នាំរទសហ្គមន៍សិលបៈកមពុជា។

ពៅពពលពនោះខញុាំសូមទុកឱកាសពនោះសរាប់ការសួរសាំណួរ។
****************************ចប់សននិសីទស្គរព័ត៌ាន*******************************

អនកស្គរព័ត៌ានទាំងអស់ជាទីពមរតី ពយើងខញុាំសូមថ្ថលងអាំណរគុណយ៉ា ងរជាលពរៅ ចាំព

វតតានរបស់អនកទាំងអស់គ្នន ពៅ

ោះ

កនុងសននិសីទកាថ្សតថ្ថងពនោះ។

ពបើសិនជាពលកអនករតូវការព័ត៌ានបថ្នថម ឬ រូបភាពថ្ដលទក់ទងពៅនឹងអតថបទរបស់ពលកអនក
សូមទក់ទងពយើងខញុាំតាម

រយៈពគហ្ទាំព័រ
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www.recreation-cambodia.com

ថ្ដលានបងាាញពៅកនុងកញ្ច ប់ព័ត៌ាន(Press Kit)របស់សននិសីទកាថ្សតពនោះ។
អាហាពពលរពឹក កាពហ្វ និង ថ្ត ានបពរមើពៅបនទប់ជាប់ពនោះ។
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