
ថ្នេរទីកេុង់
ការបង្កើតទីកេុងកម្ពុជា

1

ថ្ងៃ 21 - 28 ខៃមិនា 2019
ថ្ងៃសៅរ៍ទី 23 ខៃមីនា ៖ ម៉ៃង 8:30 ពៃឹក ដល់ 1:០0  រសៀល

#65 ផ្លូវលៃខ 446 សង្កៃត់ទួលទំពូង1 ភ្នំពៃញ
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ដោយផ្តៃតទៅលើការសិកៃសាដៃលមានពីរផ្នៃកដៃលរួមមានការតាំងពិព័រណ៍ និង សិកា្ខៃសាលា 
ថ្នៃរទីកៃុង បៃើបច្ចៃកវិទៃយាអន្តរកម្មធ្វើជាឧបករណ៍សិកៃសាដើមៃបីបង្ហៃញពីពហុចក្ខុវិស័យនៃបៃវត្ដិសា
ស្ដៃទីកៃុងនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជានៃះ។ នៅក្នុងឆ្នៃំ 2018 យើងខ្ញុំបានដាក់តាំងបង្ហៃញនៅទីកៃុងបា៉ៃ
រីស ហើយលើកនោះគឺជាឱកាសដ៏កមៃមួយសំរាប់ Primary Voice ដៃលបានតៃឡប់មកវិញ និងដើ
មៃបីធ្វើការស្វៃងយល់ឲកាន់តៃសុីជមៃៃទៅលើនគរូបនីយកម្មរួមរបស់កម្ពុជាផងដៃរ។

ការតាំងពិព័រណ៍ 

ថ្ងៃ 21 - 28 ខៃមិនា 2019

 ជាមួយនឹង ថ្នៃរទីកៃុង Primary Voice និងធ្វើការបង្ហៃញអំពីជីវិតបៃចាំថ្ងៃរបស់កម្មកររោងចកៃនៅកម្ពុជា និ
ងឥទ្ធិពលពិភពលោកទៅលើជីវិតរបស់ពួកគៃ។ សា្ថៃនីយ៍មួយចំនួនតៃូវបានបង្កើតទៃបើង ដើមៃបីឲអ្នកទសៃសនាមានទំនា
ក់ទំនងតាមរយៈកាយវិការ និងសកម្មភាពរបស់កម្មករ និងធ្វើអោយអ្នកទសៃសនាទាំងនោះកា្លៃយជាផ្នៃកមួយនៃជីវិតបៃ
ចាំថ្ងៃ នៅក្នុងវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចឧសៃសាហកម្ម។

 ថ្នៃរទីកៃុង នឹងមិនបង្ហៃញតៃ រាជធានីភ្នំពៃញប៉ុណ្ណៃះទៃ តៃចៃើនជាងនៃះទៅទៀត 
អ្នកនឹងយល់អំពីដំណើរការ នៃការអភិវឌៃឍទីកៃុងតាមរយៈការងររបស់កម្មកររោងចកៃ។ ខណៈពៃលដៃលអ្នកធ្វើការ 
ដុំ បិទ និងដៃរ ដូចកាយវិការនៃកម្មកររោងចកៃ វីដៃអូឯកសារ និងធ្វើសកម្មភាពនៅលើអៃកៃង់នៅពីមុខអ្នក។ 
សូមអរគុណដល់ការសរសៃរកូដ និងការសៃមើលសៃមៃមួយចំនួន អ្នកនឹងស្វៃងយល់ពីការរស់នៅបៃចាំថ្ងៃ របស់បៃ
ជាជននៅក្នុងទីកៃុងដៃលកំពុងលូតលាស់យ៉ៃងឆប់រហ័ស។

 ជាងនៃះទៅទៀត ថ្នៃរទីកៃុង បានធ្វើការសៃៃវជៃៃវបន្ថៃមទៀត រវាងទំនាក់ទំនង សង្គមនិងទីកៃុង 
ដៃលខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ ដៃលជាផ្នៃកមួយនៃសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក កំពុងរីកចមៃើនលឿនបំផុត។ ខណៈពៃលដៃ
លសៃៃយនូវបៃវត្តិសាសៃ្តអន្តរជាតិជាង 150ឆ្នៃំ ដៃលទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌៃឍន៍ឧសៃសាហកម្ម ដោយចាប់ផ្តើមពីការ
បង្កើតអាណាពៃយាបាលបារាំងនៅឆ្នៃំ 1853 និងការតាមដានពីការវិវត្តន៍នៃវិនិយោគអន្តរជាតិ រួមទាំងជំនួយរបស់រដា្ឋៃភិ
បាលអាមៃរិកដៃលផ្តល់មូលនិធិដល់ហៃដា្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធជាតិ Primary Voice សិកៃសាបង្ហៃញពីរាជធានីនៃបៃទៃសកម្ពុ
ជានិង ជីវិតនៃពលរដ្ឋរបស់វាតាមរយៈកៃវភ្នៃកកៃុង។

 ដើមៃបីបន្តការរុករក សូមចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុង សិកា្ខៃសាលាស្តីពី ថ្នៃរទីកៃុង នៅថ្ងៃទី 23 ខៃមីនា ឆ្នៃំ 
2019 ។
 សូមមើល ថ្នៃរទីកៃុង៖ សិកា្ខៃសាលា សមៃៃប់ព័ត៌មានបន្ថៃម!

សា្ថៃនីយការងរអន្តរកម្ម: បិទ   ដំុ ដៃរ 
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សិកា្ខៃសាលា
ថ្ងៃសៅរ៍ទី 23 ខៃមីនា ៖ ម៉ៃង 8:30 ពៃឹក ដល់ 1:០0  រសៀល
#65 ផ្លូវលៃខ 446 សង្កៃត់ទួលទំពូង1 ភ្នំពៃញ

 សូមចូលរួមជាមួយស្ទូឌីយោ Primary Voice សមៃៃប់សិកា្ខៃសាលាស្តីពីកាយវិការកៃុងដើមៃបីស្វៃងយល់ពីទី
កៃុងតាមរយៈទមៃង់ថ្មីនៃបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ។

 បនា្ទៃប់ពីការណៃនាំអំពីពិព័រណ៍ ថ្នៃរទីកៃុង យើងនឹងរកឃើញពីរបៀបដៃលកាយវិការនិយយពីអតីតកាល 
បច្ចុបៃបន្នកាល និងអនាគតកាលរបស់យើង។ ជាមួយនិងគំនិតទាំងនៃះ យើងនឹងធ្វើការស្វៃងរកនៅក្នុងទីកៃុង ដើមៃបី
ចាប់យកភាសារបស់ទីកៃុងទាំងនោះ។ សូមកុំភ្លៃចយកកាមៃរា៉ៃ (ឬសា្មៃតហ្វូន) មកជាមួយផង!

 កាយវិការដៃលអ្នកឃើញ អាចជាអ្នកលក់ផ្លៃឈើ  ជាងកាត់សក់  អ្នកធ្វើកាហ្វៃ  
អ្នកបោសសំអាតតាមផ្លូវ  ឬក្មៃងលៃងបាល់បោះ ក្នុងចំណមមនុសៃសជាចៃើននៅតាមផ្លូវដៃលយើងនិងជួបបៃទៃះ។

 បនា្ទៃប់ពីការរុករកនៃះ យើងនឹងពិនិតៃយមើលការរកឃើញរបស់យើង និងពិភាកៃសាអំពីអ្វីដៃលកាយវិការទាំងនៃះ
បៃៃប់យើងអំពីរាជធានីភ្នំពៃញ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃសិកា្ខៃសាលានៃះយើងនិងធ្វើ ការបៃមូលផ្តុំនៃការសៃៃវជៃៃវរួមគ្នៃរប
ស់យើងមួយ ដៃលនឹងតៃូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍។ លើសពីនៃះទៀត យើងនឹងជៃើសរីសយកគំនិតពីរ 
ពីការសៃៃវជៃៃវនៃះដើមៃបីធ្វើជា សា្ថៃនីយ៍ការងរ ថ្មីនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ ថ្នៃរទីកៃុង ។

 យើងនឹងបញ្ចប់សិកា្ខៃសាលានៃះ ជាមួយនឹងអាហារថ្ងៃតៃង់រួមគ្នៃ និងវិវរណៈនៅរាជធានីភ្នំពៃញតាមរយៈចក្ខុ
វិស័យថ្មី។ ក្នុងអំឡុងពៃលសិកា្ខៃសាលានៃះ អ្នកនឹងសហការជាមួយបៃជាពលរដ្ឋកៃុង ដៃលជះឥទ្ធិពលដល់ការងរ 
Primary Voice ដៃលធ្វើការបង្ហៃញអំពីរាជធានីភ្នំពៃញទៅកាន់ពិភពលោក។

© សុខចាន់រា៉ៃដ ូPrimary Voice, 2014
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អំពី
 Primary Voice គឺជាស្ទូឌីយោអន្តររចនាមួយដៃលផ្តល់សម្លៃងដល់បៃជាជនដៃលមិនមានកា
រយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងទីកៃុង តាមរយៈបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយអន្តរកម្ម។ វាតៃូវបានបង្កើតនៅឆ្នៃំ 2014 
ដោយអ្នករចនានិងនគររោបនីយករ Mikaela Kvan។ ដំណើរការនៃ Primary Voice  គឺជាសាកៃសីចំពោះការផ្លៃ
ស់ប្តូរទីកៃុងតាមរយះការចងកៃងឯកសារអំពីជីវិតរបស់កម្មករឧសៃសាហកម្ម ដៃលធ្វើចំណាកសៃុកពីជនបទ។ ដោ
យមានការសហការជាមួយអ្នកផលិតខៃសៃភាពយន្ត លោកសុខចាន់រា៉ៃដូ  អ្នកបច្ចៃកទៃស Mathieu Eymeoud 
និងអ្នករចនា Jean-Alex Quach Primary Voice ទៃបើកយកមកបង្ហៃញនៅក្នុងមហោសៃពនោះគឺ ថ្នៃរទីកៃុង៖ 
ការបង្កើតទីកៃុងកម្ពុជា ។

កៃុមការងរ
 Mikaela Kvan គឺជាអ្នកអ្នករចនានិងនគររោបនីយករ ដៃលបានបញ្ចប់សញ្ញៃប័តៃបរិញ្ញៃបតៃផ្នៃកនគររោប
នីយកម្ម ពីសាលា Parsons The New School for Design។ នៅក្នុងឆ្នៃំ 2017 Mikaela បានចាប់ផ្តើមការសិកៃសា 
រចនាឧសៃសាហកម្មនៅ ENSCI-Les Ateliers ។ នាងបានធ្វើការផៃសព្វផៃសាយ តាំងពិពណ៌ និងធ្វើបទបង្ហៃញពីសា្នៃដៃរ
បស់ខ្លួនជាមួយ Primary Voice នៅសហរដ្ឋអាមៃរិក និងនៅបរទៃសផងដៃរ។

 សុខចាន់រា៉ៃដូ គឺជាអ្នកផលិតខៃសៃភាពយន្តដៃលរស់នៅភ្នំពៃញបៃទៃសកម្ពុជា។ គត់បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះប
ណា្តៃលរបស់គត់នៅ SaSa Art Projects និងមជៃឈមណ្ឌលធនធានសោតទសៃសន៍បុបា្ផៃណានៅកម្ពុជា។ ខៃសៃភាពយន្ត 
គត់តៃូវបានបង្ហៃញនៅទីកៃុងភ្នំពៃញ ទីកៃុងតូកៃយូ សិង្ហបុរី ទីកៃុងហៃសឺណៃវ ទីកៃុងបា៉ៃរីស និងទីកៃុងញូវយ៉ក។ 
គត់បានធ្វើការជាមួយ Primary Voice តាំងពីការកកើតដំបូង។

 លោក Mathieu Eymeoud បានបន្តការបណ្តុះបណា្តៃលផ្នៃករចនាម៉ូដឧសៃសាហកម្មនៅ ENSCI-Les 
Ateliers កៃៃយបញ្ចប់ថ្នៃក់បរិញ្ញៃបតៃផ្នៃកបច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មាននៅទីកៃុង Paris Sorbonne។ សមៃៃប់ Primary 
Voice គត់បានសហការក្នុងការអភិវឌៃឍនៃការតាំងពិព័រណ៍អន្តរកម្មនិងសកម្មមួយ។

  Jean-Alex Quach គឺជាសិសៃសនៅ ENSCI-Les Ateliers ។ គត់បានធ្វើការជាអ្នករចនាស្ម័គៃចិត្ត
មា្នៃក់នៅអង្គការអន្តរជាតិកៃៃរដា្ឋៃភិបាល អង្គការមិត្ដសមា្លៃញ់ នៅទីកៃុងភ្នំពៃញ។ លោក Jean-Alex បានចូលរួមធ្វើ
ការរៀបចំកៃៃហ្វិចសមៃៃប់ការតាំងពិពណ៌នៃះ។
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ចរន្ត
គមៃៃងសិលៃបៈ និងនគរូបនីយកម្មភ្នំពៃញ

សហអភិរកៃសដោយ: វុធ លីណូ និង ប៉ៃន សិរីបញ្ញៃ
កម្មវិធីភាពយន្តដោយ ដាញ៉ៃល មា៉ៃធៃស៍
ជំនួយការ ដាយអៃណា អៃសៃសពីរីទូ, ដុំ សុវណ្ណតារា និង ប៉ុល ចន្ទៃៃ

ចូលរួមសហការរវាង: ស-ស  , គមៃៃង វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ និង Hyacinth Culture

មូលនិធិវបៃបធម៌និងសិលៃបៈជាតិតៃវា៉ៃន់ មូលនិធិ រ៉ៃ លីមីធីត និង Legend Premium
ការគំទៃបន្ថៃមពី ENSCI Les Ateliers សា្ថៃនទូតអាមៃរិកនៅភ្នំពៃញ សាកលវិទៃយាល័យ New South Wales និង 
គំរោងរចនា Tribe

ដៃគូរៀបចំទីតាំងដោយ: រោងកុនអតីតខៃសៃភាពយន្តគីមសាននៃ Alley Lane ពិសាន្ត បុបា្ផៃណា 
គណៈកម្មការភាពយន្តកម្ពុជា ទីធា្លៃនៃអតីតផ្ទះល្វៃងតាន់ផ ដំបូល ផ្ទះហុីរ៉ូសុីមា៉ៃ ផ្ទះលៃខ8 ផ្លូវ308 កន្លៃងខ្ញុំ Legend 
Premium សាកលវិទៃយាល័យបញ្ញៃសាសៃ្ត Shophouse ផ្ទះ65 ផ្លូវ446 និង ទីនី 
 
 ផ្នៃកមួយនៃ ការសិកៃសាសណា្ឋៃនដីនៃទីកៃុងកញ្ចក់ បៃធានអភិរកៃស: Sandy Hsiu-Chih Lo

មហោសៃព ចរន្ត ពិនិតៃយលើលំហូរនៃទំនាក់ទំនង ដៃលកំពុងកកើតនិងតៃូវបានបង្កើតឡើងនៅជុំវិញទីកៃុង 
។ ចរន្ត មិនតៃឹមតៃពិនិតៃយលើលំហូរនៃរូបធាតុប៉ុណ្ណៃះទៃ គឺថៃមទាំងលំហូរនៃគំនិត ទសៃសនៈ សន្ទនា កង្វល់ 
និងបំណងបៃៃថ្នៃនានាផងដៃរ ។ មហោសៃពនៃះ សង្កៃតលើទីតាំងសហគមន៍ក៏ដូចជាទីតាំងសាធារណៈ នានា ដៃ
លបង្កឲៃយមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នៃនឹងគ្នៃរបស់បៃជាជនកៃុង និងទំនាក់ទំនងរវាងបៃជាជនជាមួយតំបន់រស់នៅនិង
ទីកៃុងរបស់គៃ ។ វាក៏ពិចារណាអំពីរបៀបដៃលយើងចងចាំពីទីកៃុង តាមរយៈវិធីដៃលយើងសាងសង់លំនៅដា្ឋៃន 
សា្នៃក់អាសៃ័យ និងផ្លៃស់ទី ។ ឬក៏អាចនិយយបានថ មហោសៃព ចរន្ត ពិនិតៃយលើបមា្លៃស់ទី និងទំនាក់ទំនង ដៃលបាន
បង្កើតនិងផ្តល់អត្ថន័យដល់ទំនាក់ទំនងសង្គម ដល់ខ្លួនយើងក្នុងនាមជាបៃជាជនកៃុងភ្នំពៃញ និងដល់ទីកៃុងនៃះផ្ទៃល់ 
។
 ដោយយក ចរន្ត ជាវិធីសាសៃ្តផងនិងទសៃសនៈមួយផង មហោសៃពនៃះនឹងបង្កើតអោយមាននូវបមា្លៃស់
ទី និងទំនាក់ទំនងនានា តាមរយៈកម្មវិធីចមៃុះជាចៃើនរួមមាន ពិព័រណ៍សិលៃបៈសហសម័យ ទសៃសនីយភាពសម្តៃង 
សិកា្ខៃសាលា សន្និសីទ និងការបញ្ចៃំងខៃសៃភាពយន្ត ហើយកម្មវិធីទាំងនៃះនឹងបៃពៃឹត្តិឡើងនៅតាមទីតាំងជាចៃើន
បៃភៃទនៅទូទាំងទីកៃុងភ្នំពៃញ ។ កម្មវិធីនៃះនឹងអញ្ជើញសិលៃបករ សា្ថៃបតៃយករ អ្នកសិកៃសាកៃុង អ្នកសម្តៃង បញ្ញវន្ត 
និសៃសិត អ្នកដឹកនាំភាពយន្ត និងបៃជាជនកៃុងភ្នំពៃញនានា អោយចូលរួមចៃករំលៃក និងស្នើអំពីរបៀបដៃលយើងយ
ល់អំពីសហគមន៍និងទីកៃុងដៃលយើងរស់នៅ ក៏ដូចជាខ្លួនយើងផ្ទៃល់ ហើយកតា្តៃទាំងនៃះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរ
ការកកើតនិងផ្លៃស់ប្តូរ ។
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មូលនិធិវបៃបធម៌និងសិលៃប

ទំនាក់ទំនង

primaryvoice.expo@gmail.com
Mikaela Kvan / +33 6 58 80 89 15
Mathieu Eymeoud / +33 6 34 45 08 66
www.primaryvoice.org / @primaryvoice


