
1 

 

អរណុសួសតីអនកទាំងអស់គ្នន ! ជាបឋមកនុងនាមខញុ ាំបាទតាំណាងឲ្យរកុមការងារ ReCreation ខញុ ាំ
បាទសូមថ្ថលងអាំណរគុណ ចាំព ោះឯកឧតតម ពលកជាំទវ និង 
ពលកពលកស្សីអនកនាងកញ្ញដ ទាំងអស់ ថ្ដលបានចូលរមួកនុងសននិសីទកាថ្សតមួយពនោះ 
សរាប់កមមវធីិពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ CHRISTIE ជាពលើកទីពីរ 
ថ្ដលពធវើព ើងពដើមបីជួយរទរទង់ដល់អងគការ Cambodia 2000 និង អងគការអរមឹតាសិលបៈ ពៅថ្ថងទី 
៣០ ថ្ខ មីនា ពៅសណាា គ្នរសូហ្វីថ្តលពនោះ។ 

 
ជាកិចចបនត ខញុ ាំបាទសូមថ្ណនាាំពលកអនកឲ្យបានស្គគ ល់ នូវសាជិកមួយចាំនួនថ្ដលបាន  

ពរជាមថ្រជងកនុងកមមវធីិពនោះ ដូចជា៖  កញ្ញដ  Madeleine de Langalerie ជាស្គថ បនិក និង 
អគគនាយកថ្ន ReCreation, ពលក James Radnor – អនក និពនធ និង អនកសរមបសរមួល ពៅ 
ReCreation, រពោះអងគាច ស់កសរតិ យ៍ Norodom Veasna Diva Sirivudh អនកនាាំ កយរបចាំអងគការ 
Cambodia 2000, ពលក កង ឫទធីស្គល ( Rithisal Kang) នាយករបតិបតតិថ្នអងគការ អរមឹតា
សិលបៈ, ពលក Charles-Henri Chevet អនកចត់ការទូពៅថ្នសណាា គ្នរ សូហ្វីថ្តល (Sofitel 
Phnom Penh Phokeethra) និង របូខញុ ាំបាទ Matthew Cuenca របធានថ្ផនកទីផារ និង 
ទាំនាក់ទាំនងស្គធារណៈថ្ន ReCreation។ ខញុ ាំ បាទនឹងពធវើជាអនកសរមបសរមួលពៅកនុងកមមវធីិ
រពឹកពនោះ។ 

 
ពដើមបីឲ្យពលកអនកានភាពងាយស្សួល ពយើងខញុ ាំបានពរៀបចាំអនកបកថ្របភាស្គថ្ខមរាន ក់ពរ ោះ

ពៅកនុងពវទិកាពនោះតរមូវឲ្យពលកអនកបកថ្របសាំណួរពីថ្ខមរពៅអង់ពគលសពដើមបីពចទសួរ។ 
សូមពលកអនកពរៀបចាំសាំណួរទាំងអស់រហូ្តដល់ពពលថ្ដលសុនទរកថាបញ្ច ប់។ 

 
ពពលពនោះ ខញុ ាំបាទសូមបថ្ងវរអារមមណ៍អនកទាំងអស់គ្នន មកជួបនឹងស្គថ បនិកថ្ន ReCreation គឺ

កញ្ញដ  Madeleine de Langalerie។ 
 

....................... (សនទរកថារបស់ កញ្ញដ  Madeleine de Langaleri) 
 

នាងខញុាំ សូមថ្ថលងអាំណរគុណចាំព ោះពភញៀវកិតតិយសទាំងអស់ ថ្ដលបានចូលរមួកនុងសននិសីទ
កាថ្សតនារពឹកពនោះ។ 

នាងខញុាំពជឿជាក់ថា ពលកអនកនឹងមិនខកចិតតពទ ថ្ដលពយើងបានមកជួបជុាំគ្នន  ពៅទីពនោះ។ 
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ជាបឋម នាងខញុាំសូមបងាា ញពីរបវតតិខលោះៗរបស់ ReCreation ជាមុនសិន។ 
ពលកអនកខលោះ របថ្ហ្លជាបានរជាបពហ្ើយថា កាលពីឆ្ន ាំ ២០១០ នាង

ខញុាំធាល ប់បានពរៀបចាំកមមវធីិ Salon des Créateurs មតងរចួមកពហ្ើយ។ 
ពគ្នលបាំណងរបស់នាងខញុាំ គឺពដើមបីបពងកើនភាពចប់អារមមណ៍របស់ស្គធារណជន 

ពៅពលើស្គន ថ្ដសិលបៈ  ថ្ដលបពងកើតព ើងពោយវចិិរតករថ្ខមរ។ កាលពីមុន  
វចិិរតករថ្ដលានពទពពកាសលយទាំងពនាោះ មិនបានបងាា ញមុខពរចើនពទ 
ពួកពគានបទពិពស្គធតិចណាស់ កនុងការចូលរមួកមមវធីិតាាំងពិព័រណ៍ថ្បបពនោះ 
ពហ្ើយពួកពគក៏ានឱកាសមិនពរចើនថ្ដរកនុងការលក់ស្គន ថ្ដរបស់ខលួន។ 

Salon des Créateurs គឺជាកមមវធីិទីមួយពហ្ើយ  
ពៅកនុងរបពទសកមពុជាថ្ដលបានោក់បងាា ញស្គន ថ្ដសិលបៈរបស់វចិិរតករ។ 
 

លទធផលកាលពីពលើកមុន គឺរបរពឹតតពៅពោយពជាគជ័យ ពហ្ើយបានជាំរញុទឹកចិតត នាង
ខញុាំឲ្យបនតពធវើវពៅមុខពទៀត។ ពនោះគឺជាពហ្តុ ផលមួយ ថ្ដលស្គល កសញ្ញដ ដាំបូងរតូវ
បានបពងកើតព ើងពោយពលក Cédric Gertgen សរាប់ពិព័រណ៍ពោយមិនគិតថ្ថល ពហ្ើយ
បានកាល យជាព ម្ ោះថ្នស្គថ ប័នសិលបៈថ្ដលនាងខញុាំបពងកើតព ើង។ ព ម្ ោះថា ReCreation 
គឺជា កយថ្ដលផគុាំព ើងពីភាស្គបារាំងផង និង អង់ពគលសផង  ថ្ដលលយបញ្ចូ លគ្នន ពីគាំនិត 
ថ្ដលថ្ចនរបឌិតថមី និងការបពងកើតព ើងវញិ។ 

 
ដូចថ្ដលអនកទាំងអស់គ្នន បានដឹងពហ្ើយថា ពដើមបីពធវើឲ្យានការរកីលូតលស់ និង អភិវឌឍ  

គឺចាំបាច់ណាស់កនុងការថ្ចនរបឌិតថមី - ពនោះគឺជាអវីថ្ដលជីវតិរតូវថ្តានជាចាំបាច់។ 
ពបើសិនជាគ្នម នការរកីលូតលស់ និង អភិវឌឍពទ ពទោះ ពួកពយើងនឹងពៅយ៉ាងពសងៀមស្គង ត់ 
ពហ្ើយគឺដូចជាស្គល ប់ដូពចន ោះថ្ដរ។ 

ជាពរៀងរល់ឆ្ន ាំថ្តងថ្តានអវីថមីៗពលចផុសពចញមករហូ្ត ជាពិពសសពៅកនុ ងរបពទស
កមពុជាពយើងពនោះឯងថ្ដលកាំពុងថ្តានការអភិវឌឍពកើតព ើងសនសឹមៗ ពហ្ើយ
ានមនុសសពរចើនពៅៗ ពចោះភាស្គអង់ពគលស និង ចិន 
ពហ្ើយអនកថ្ដលពចោះបារាំងក៏ពៅានខលោះៗថ្ដរ! (ពនោះជាអវីថ្ដលនាងខញុាំបានកត់សាគ ល់!) 

 
ពពលមួយពនាោះ នាងខញុាំកាំពុងបនតរបឈមមុខនឹងបញ្ញា ថ្ដលថា ពធវើយ៉ាងណាពទើបអាច

ជួយឲ្យមនុសសបានយល់ដឹងពរចើនពីសិលបៈពៅកនុងរបពទសកមពុជា។ 
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ពតើានវធីិណាងាយស្សួលថ្ដរឬពទ? ពៅពពលពនាោះពហ្ើយ  
គឺជាពពលថ្ដលខញុាំបានគិតពឃើញពីហាងពដញថ្ថលព ម្ ោះ CHRISTIE ពនោះ។ 
ប៉ាុថ្នតពពលពនាោះានវចិិរតករមួយចាំនួនយល់មិនសូវចាស់ពីពគ្នលការណ៍របស់កមមវធីិពដញថ្ថលស
បបុរសធម៌មួយពនោះ។ ការនាាំយកកមមវធីិពដញថ្ថល  CHRISTIE មករបពទសកមពុជា គឺជាការថ្ចនរបឌិត
មួយដ៏ធាំពធង ក៏ប៉ាុថ្នតវក៏ានហានិភ័យខពស់ថ្ដរ។ 

នាងខញុាំបានចប់ពផតើមពធវើវ ឲ្យទទួលបានពជាគជ័យយ៉ាងខ្ល ាំង ពៅពពលថ្ដលនាង
ខញុាំសពរមចចិតតអពញ្ជ ើញ អនកតាំណាងទីមួយថ្នហាងពដញថ្ថលពីរបពទសបារាំង 
មករបពទសកមពុជាពយើង។ ពតើវចិិរតករអាចបាំពពញបានតាមតរមូវការ គុណភាព និងការថ្ចនរបឌិត
ថមីថ្ដរឬពទ? ពតើពួកពគានពទពពកាសលយរគប់រគ្នន់ថ្ដរឬពទ? ានថ្តការស្គកលបង ប៉ាុពណាណ ោះ 
ពទើបអាចផតល់ចពមលើយបាន។ 

 
ហានិភ័យរតូវបានបញ្ច ប់ កមមវធីិទាំងមូលទទួលបានពជាគជ័យ  យ៉ាងរតចោះរតចង់។ 

ពយើងខញុាំបានទទួលនូវការពកាតសរពសើរពីសាំណាក់ពភញៀវជាតិ និង អនតរជាតិ 
ចាំព ោះការខិតខាំរបឹងថ្របងរបស់ពយើង ពហ្ើយពយើងខញុាំក៏បានទទួល ការពលើកទឹកចិតតពីអតិថិជន, 
វចិិរតករ, និងរកុមការងាររបស់ CHRISTIE ផងថ្ដរ។ 

សាំណួរបនាទ ប់ ថ្ដលពយើងរតូវការចពមលើយពនាោះគឺ ពតើពយើងគួរថ្តបនតវថ្ដរឬពទ?  
ប៉ាុថ្នតដាំបូងសូមរមលឹកថា កាលពីឆ្ន ាំ ២០១៣ ានពិព័រណ៍ដ៏លបីលាញមួយព ម្ ោះ << 

Saison du Cambodge>> ពរៀបចាំព ើងពោយអងគការ សិលបៈថ្ខមរអមតៈ (Cambodia Living Arts) 
ពៅកនុងទីរកុងញូវយ៉ាក។ 

ានវចិិរតករមួយចាំនួន ថ្ដល តាំណាងឲ្យរកុមការងារ ReCreation 
បានានឱកាសចូលរមួកនុងពិព័រណ៍មួយពនាោះ ថ្ដលរបរពឹតតពៅពៅសណាា គ្នរសូហ្វីថ្តល 
កនុងទីរកុងញូវយ៉ាក ថ្ដលជាសណាា គ្នរដ៏ស្គា ត សថិតពៅចាំកណាត លពបោះដូង ថ្នទីរកុងថ្ត មតង។ 

 
ពយើងខញុាំពសទើរថ្តបញ្ឈប់រតឹមពនាោះពៅពហ្ើយ ក៏ប៉ាុថ្នតពយើងគិតថាពយើងពៅានកតី

សុបិនជាពរចើនពទៀតថ្ដលចង់ឲ្យកាល យជាការពិត។ 
ខណៈថ្ដលសណាា គ្នរ សូហ្វីថ្តលភនាំពពញ ពពញចិតតនឹងផតល់កថ្នលងសរាប់ ពិព័រណ៍ 

CHRISTIE កាលពីពលើកដាំបូងរចួមកពហ្ើយពនាោះ ពហ្តុអវីបានជាពយើងមិនពធវើវជាពលើកទី២ពទៀត? 
ពហ្ើយថ្បរជាចង់បញ្ឈប់រតឹមពនោះពៅវញិ ខណៈថ្ដលពយើងអាចផ្លល ស់បតូរពិព័រណ៍ Salon des  
Créateurs ពៅជាពិព័រណ៍ Galerie des Arts ថ្ដលានរយៈពពលបីថ្ខ ពៅសណាា គ្នរសូហ្វីថ្តល
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ពនាោះ។ គាំនិតពនោះបានទក់ទញចាំណាប់អារមមណ៍ពីមនុសសជាពរចើន ពហ្តុដូពចនោះពហ្ើយពទើបពយើងខញុាំ
ពៅទីពនោះ។ 

 
នាងខញុាំនឹងរបគល់នាទីពនោះ ពៅឲ្យមិតតរបស់ខញុាំថ្ដលមកពី ReCreation គឺ ពលក Matthew 

និង ពលក James ថ្ដលបានពធវើការជាមួយនាងខញុាំ យ៉ាងសស្ស្គកសស្ស្គាំពលើគពរាងមួយពនោះ 
ពដើមបីបកស្ស្គយបនតពីគពរាងថមីរបស់ពយើងខញុាំ។ 

ប៉ាុថ្នតមុននឹងនាងខញុាំបញ្ច ប់ នាងខញុាំសូមបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់ នូវចាំណុចដ៏សាំខ្ន់មួយ និង  
បញ្ច ប់រល់ កយចចមអារ៉ាម និង  គាំនិតថ្ដលមិនពិតមួយចាំនួន។ នាង ខញុាំសូមបញ្ញជ ក់ជា            
ស្គធារណៈ ថា ពួកពយើងសុទធថ្តជាអនកសម័រគចិតតទាំងអស់គ្នន  និងគ្នម នគាំនិតកនុងការពកង
ចាំពណញពលើគពរាងពនោះព ើយ។ 

របាក់ចាំណូលរបចាំថ្ថងរបស់ពយើងខញុាំ គឺបានមកពីមុខរបរ និង  ការងារពផសងៗពទៀតប៉ាុពណាណ ោះ
។ 

ទាំង CHRISTIE និង ReCreation មិនបានទទួលកថ្រមអវីពី
កមមវធីិការពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ពនោះពទ។ 

ចាំថ្ណកឯរល់ការរទរទង់ជារបាក់ និង  វតថុទាំងអស់ថ្ដលពយើងខញុាំាន ពយើងខញុាំ
សុទធថ្តបានទទួលពីអនកឧបតថមភកមមវធីិទាំងអស់ របសិនពបើគ្នម នការឧបតថមភពីាច ស់ឧបតថមភកមមវធីិ
ទាំងអស់ពទ ពនាោះពយើងខញុាំមិនអាចសពរមច និងរបារពធកមមវធីិពនោះព ើងបានព ើយ។ 

 
ពិតរបាកដណាស់ ថ្ដលថាមនុសសជាពរចើនកាំពុងថ្តានភាពពងឿងឆងល់ 

ពៅពពលថ្ដលពួកពគដឹងថា ពយើងខញុាំពធវើ ការងារពនោះពោយទឹកចិតតសបបុរស និងមិនរតូវការរបាក់
កថ្រមអវីទល់ថ្តពស្គោះ ខណៈថ្ដល ាន ក់ៗដឹងថា របាក់ានស្គរៈសាំខ្ន់ណាស់ ពហ្ើយ
ពរឿងថ្បបពនោះពៅកនុងទវីបអាសីុ គឺានតិចតួចបាំផុត 
ពហ្ើយពបើសិនជាានអវីថ្ដលមិនគិតថ្ថលថ្បបពនោះ គឺពរចើនថ្តជាពរឿងថ្ដលមិនសូវលាព ើយ។ 

 
នាងខញុាំសងឃឹម និង ពជឿជាក់ថា ពលកអនកនឹងយល់ជាមិនខ្នថា 

អវីថ្ដលពយើងខញុាំផតល់ជូនគឺជាពសវកមមថ្ដលានតថ្មល និង គុណភាព ពហ្ើយ 
វចិិរតករថ្ដលានសនាត នចិតតសបបុរសធម៌ បរចិច គនូវស្គន ថ្ដរបស់ពួកពគ ពដើមបីរទរទង់អងគការ 
អរមឹតាសិលបៈ និង Cambodia 2000 ពោយគ្នម នការសងស័យ និង 
ព រពពញពៅពោយភាពពជឿជាក់។ 
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ពយើងខញុាំពធវើការងារពនោះ ពចញពីពបោះដូងពដើមបីរបពទសកមពុជា និងវចិិរតករ 

ថ្ដលព រពពញពៅពោយគាំនិតថ្ចនរបឌិត និង ការបពងកើតថមី៕ 
 
 

សូមអរគុណកញ្ញដ  Madeleine ។ 
 
ពពលពនោះអនកាន ង Norodom Veasna Diva Sirivudh នឹងយងថ្ថលងរពោះរជសុនទរកថាខលី 

អាំពីអងគការ Cambodia 2000 ថ្ដលជាស្គថ ប័នទី១ទទួលនូវការគ្នាំរទថវកិាថ្ដលទទួលបានពីកមមវធីិ
សបបុរសធម៌ពនោះ។ 

 
...................... (រពោះរជសុនទរកថារបស់ អនកាន ង Diva) 
 

សូមពគ្នរព ឯកឧតតម ពលកជាំទវ ពលក ពលកស្សី អនកនាង កញ្ញដ ទាំងអស់ 
ថ្ដលបានចូលរមួកនុងកមមវធីិសននិសីទកាថ្សតនារពឹកពនោះ។ កនុងនាមនាងខញុាំ តាំណាងឲ្យអងគការ 
Cambodia 2000 នាងខញុាំានកិតតិយស និង រកីរយខ្ល ាំងណាស់ 
ថ្ដលបានទទួលជាំនួយសបបុរសពីកមមវធីិពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ CHRISTIE 2014 ពនោះ។ 

អងគការ Cambodia 2000 បានបពងកើតព ើងជាពលើកដាំបូង ពោយរពោះអងគាច ស់កសរតិយ៍ 
នពរតតម ពវជជរ៉ា  កនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៦។ រពោះអងគាច ស់ កសរតិយ៍ នពរតតម ពវជជរ៉ា  ានរពោះទ័យយកចិតតទុក
ោក់ខ្ល ាំងណាស់កនុងវស័ិយអប់រ ាំ សិលបៈ និងវបបធម៌។ ជាក់ថ្សតងរទង់បាននិពនធ និងពចញផាយ
ពសៀវពៅមួយថ្ដលានចាំណងពជើងថា « Khmerisation» ពហ្ើយរទង់បានបពងកើតសាគមសិលបៈ
មួយថ្ដលានព ម្ ោះថា Classical Khmer Ballet Association ពៅទីរកុងបា៉ា រសី របពទសបារាំង 
និង បានបពងកើតរកុមពលោ នស្សពាលថ្សបកតូច ពៅពខតតពសៀមរបផងថ្ដរ។ ពយើងខញុាំទាំងអស់គ្នន  
ានពសចកតីអាព ោះអាល័យ និង ពស្គកស្គត យជាពន់ពពក ពោយរពោះអងគាច ស់បានយងចូល
ទិវងគត នាថ្ថងទី ២៨ ថ្ខកកកោ កនលងពៅថមីៗពនោះ ពៅរបពទសបារាំង។ ថ្ថងពនោះពយើងានវតតាន
ស្គវ មីរបស់រទង់ គឺពលក អីុហ្វ ឌីម៉ាុង ថ្ដលបានអពញ្ជ ើញមកពីរបពទសបារាំង ពដើមបីចូលរមួកនុង
កមមវធីិនារពឹកពនោះ។  

អងគការ Cambodia 2000 គឺជាសាគមមនុសសធម៌ 
បពងកើតព ើងកនុងពគ្នលបាំណងនាាំយកជាំនួយអភិវឌឍន៍ ថ្ដលចាំបាច់បាំផុត ចាំព ោះរបពទសកមពុជា 
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ពរកាយពពលថ្ដលរបពទសមួយពនោះ រចួផុតពីសង្គ្ងាគ មរុាំថ្រ ៉ារប់ទសវតសរក៍នលងមក។ 
ពគ្នលការណ៍ថ្នសាគមរបស់រពោះអងគ បានរកពឃើញថា វបបធម៌ដ៏ថ្ថលថាល របស់ជាតិពយើង 
អាចជួយពស្ស្គចស្សង់ជាតិឲ្យានជីវតិស្គជាថមីមតងពទៀតបាន 
ពហ្ើយតាមរយៈការផសពវផាយនូវវបបធម៌របស់ជាតិ ការផតល់ការអប់រ ាំ និង 
បណតុ ោះបណាត លដល់យុវជន របពទសរបស់ពយើងក៏បានពដើរពឆ្ព ោះពៅមុខ 
ពចញផុតពីស្សពាលពមម ។ 

តាាំងពីរពោះអងគាច ស់កសរតិយ៍ នពរតតម ពវជជរ៉ា  ពស្គយទិវងគតកនុងពពលកនលងមកថមីៗពនោះ 
អងគការ Cambodia 2000 បានឆលងកាត់ការផ្លល ស់បតូរកាំថ្ណទរមង់មួយ។ 
ជាមួយនឹងមូលនិធិថ្ដលបានពី កមមវធីិពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ CHRISTIE និង 
ជាំនួយពីអនកផតល់របឹកាថ្ផនកសិលបៈ  ReCreation អងគការ Cambodia 2000 
បានោក់បងាា ញនូវកមមវធីិសបបុរសធម៌ពីរ កនុងការផតល់ដាំបូនាម នថ្ផនកសិលបៈ និង 
ផតល់ជាំនួយហិ្រញ្ដវតថុដល់ការខិតខាំតស ូរបស់វចិិរតករកមពុជា។ 

កមមវធីិទីមួយ ានព ម្ ោះថា Creative Source (របភពថ្នភាពថ្ចនរបឌិត) បរចិច គនូវ    
សាភ រៈពរបើរបាស់ ថ្ដល ក់ព័នធនឹងសិលបៈ 
ពៅដល់ស្គលពរៀនពៅតាំបន់ោច់ស្សយលថ្ដលានបពរងៀនថ្ផនកសិលបៈ។ 
ស្គលពរៀនថ្ដលរតូវចូលរមួកនុងកមមវធីិមួយពនោះ នឹងរតូវពរជើសពរ ើសតាមរយៈការវយតថ្មលពៅពលើ 
តរមូវការថវកិារបស់ស្គល និង 
តាមរយៈការសរពសរសាំពណើ ថ្ដលានពរៀបរប់ពីតរមូវការសាភ រៈ និង 
ការពរៀបរប់លមាិតពីតរមូវការសាភ រៈ សរាប់កមមវធីិសិកានីមួយៗ។ ការបរចិច គពៅឲ្យស្គល 
នឹងពធវើព ើងពៅកនុងទរមង់ជាសាភ រសិលបៈថ្តមតង។ 
ពុាំានការផតល់ជាំនួយជាលកោណៈស្គច់របាក់ព ើយ។ 

កមមវធីិទីពីរ ានព ម្ ោះថា  Artists Aid (ជាំនួយដល់វចិិរតករ) 
គឺជារងាវ ន់សិលបៈពៅកនុងទរមង់ជាការបរចិច គសាភ រៈថ្ផនកសិលបៈ។ ទរមង់ថ្នកមមវធីិពនោះ 
គឺានភាពស្សពដៀងគ្នន ពៅនឹងកមមវធីិ Creative Source (របភពថ្នភាពថ្ចនរបឌិត) ថ្ដរ។ 
វចិិរតករថ្ដលថ្សវងរកជាំនួយថ្ផនកហិ្រញ្ដវតថ ុ តរមូវឲ្យសរពសរសាំពណើ លមាិតមកកាន់ពយើងខញុាំ 
ពោយានពរៀបរប់ពីតរមូវការសាភ រៈសិលបៈ ការពិពណ៌នាលមាិតថ្នគពរាងសិលបៈ 
របោប់របោរថ្ដលនឹងរតូវពរបើពៅកនុងគពរាង និង សាំពៅហិ្រញ្ដវតថុថ្ដលរតូវការ។ 
ពយងពៅតាមកតាត ទាំងពនោះ រកុមរបឹកាថ្នអងគការ Cambodia 2000 និង ReCreation 
នឹងពធវើការផតល់រងាវ ន់ជូនពបកោជនថ្ដលបានជាប់។ 
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នាងខញុាំពជឿជាក់ថា គពរាងថមីទាំងពីរពនោះ 
នឹងបងាា ញនូវភាពវជិជានពៅពលើការរកីចពរមើនពៅមុខថ្នការអប់រ ាំ និង 
ការរកីលូតលស់នូវភាពថ្ចនរបឌិត 
របស់យុវជនកមពុជាពយើងតាមកមមវធីិអប់រ ាំដាំបូងថ្ដលរពោះអងគាច ស់កសរតិយ៍ នពរតតម ពវជជរ៉ា  
រទង់បានថ្ណនាាំ។ 

នាងខញុាំសូមថ្ថលងអាំណរគុណដល់កមមវធីិ CHRISTIE និង ReCreation 
ថ្ដលបានផតល់នូវឱកាសដ៏ានតថ្មល កនុងការបនតសហ្ការជាមួយអងគការ Cambodia 2000 
ពៅកនុងវស័ិយសិលបៈ និង ការរចនា។ ការបញ្ចូ លកមមវធីិពនោះ 
គឺជាការរមលឹកនូវពសចកតីស្ស ញ់របស់រពោះអងគាច ស់កសរតិយ៍ នពរតតម ពវជជរ៉ា  
មកពលើរបពទសរបស់រទង់ និង ពសចកតីស្ស ញ់របស់រទង់ ចាំព ោះវស័ិយសិលបៈផងថ្ដរ។ 

នាងខញុាំ ក៏សូមថ្ថលងអាំណរគុណ ដល់អនកទាំងអស់គ្នន  
ថ្ដលបានចាំណាយពពលពវលដ៏ានតថ្មលមកចូលរមួ និង 
បនតគ្នាំរទពធវើឲ្យរបព័នធអប់រ ាំពៅកនុងរបពទសកមពុជា កាន់ថ្តានភាពលារបពសើរព ើងជាលាំោប់៕ 
 

សូមថ្ថលងអាំណររពោះរជគុណ រពោះអងគាច ស់កសរតិយ៍ Diva ។ 
 
បនាទ ប់មកពទៀត ពលក  កង ឫទធីស្គល ( Rithisal Kang) នឹងព ើងថ្ថលងសុនទរកថា 

អាំពីអងគការអរមឹតាសិលបៈ ថ្ដលជាស្គថ ប័នទី២ទទួលនូវការគ្នាំរទថវកិា ថ្ដលទទួលបានពីកមមវធីិ
សបបុរសធម៌ពនោះ។ 

 
.................... (សុនទរកថារបស់ ពលក Rithisal Kang)  
 

សពមតច រទង់ ឯកឧតតម ពលកជាំទវ ពលក ពលកស្សី អនកនាងកញ្ញដ   
អនកយកស្គរព័ត៌ានទាំងអស់ ជាទីពគ្នរព 

  
ជាបឋម ខញុាំសូមយកឳកាសពនោះថ្ថលងអាំណរគុណដល់ ReCreation 

និងសណាា គ្នរសូហ្វីថ្តលភនាំពពញភូគីរតា 
ថ្ដលបានពរៀបចាំនិងពធវើជាាច ស់ផទោះនូវកមមវធីិដ៏ពិពសសមួយពនោះ ។ រពឹតតិការណ៍ពនោះ 
នឹងផតល់នូវផលរបពយជន៍យ៉ាងសាំខ្ន់ ដល់ការអភិវឌឍកនុងវស័ិយវចិិរតសិលបៈកនុងរបពទសកមពុជា 
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។ អងគការអរមឹតាសិលបៈ 
ានពសចកតីពស្គមនសសរកីរយនិងកិតតិយសថ្ដលរតូវបានពរជើសពរ ើសជាអនកទទួលនូវថវកិាគ្នាំរទ
ថ្ដលទទួលបានអាំពីរពឹតតិការណ៍ដ៏អធឹកអធមមួយពនោះ ។  

សូមអនុញ្ញដ តឲ្យខញុាំ បានជរាបជូនពីអងគការអរមឹតាសិលបៈ  ។ អងគការពនោះ 
រតូវបានបពងកើតព ើងកាលពីឆ្ន ាំ២០០៣ 
ពដើមបីចូលរមួចាំថ្ណកកនុងពបសកកមមសិលបៈថាន ក់ជាតិដ៏សាំខ្ន់ គឺការពធវើឲ្យរស់ព ើងវញិនិងការ  
អភិរកសនូវទរមង់សិលបៈទសសនីយភាពបូរណថ្ខមរ។ 
ពយើងបានសហ្ការការងារយ៉ាងជិតសនិទធជាមួយសិលបករ សិលបការនីិរគប់ទរមង់។ 
ពគ្នលការណ៍សាំខ្ន់កនុងរល់គពរាងការងាររបស់ពយើង គឺការកស្គងសមតថភាពសិលបករ  ។ 
ជាពរចើនឆ្ន ាំកនុងពបសកកមមការងាររបស់ពយើង វស័ិយវចិិរតសិលបៈពនោះានការវវិឌឍនិងរកីចពរមើន 
ពហ្ើយអរមឹតាសិលបៈបនតនូវពបសកកមមការងាររបស់់ខលួន 
កនុងការបពងកើតព ើងនូវសិលបៈរបាាំនិងពលោ នថ្បបសហ្សម័យ ថ្ដលពយើងពជឿជាក់ថា 
ជាការវវិឌឍពៅមុខកនុងដាំណាក់មួយពទៀតថ្នវស័ិយវចិិរតសិលបៈថ្ខមរ ។ បចចុបបនន 
ពយើងជារកុមរបាាំសហ្សម័យដាំបូងពគពៅរបពទសកមពុជា និងានសិលបករសិលបការនីិចាំនួន 
១៧របូ ។ អរមឹតាសិលបៈកាំពុងបនតអភិវឌឍសមតថភាពសិលបៈរបស់ពួកពគឥតឈប់ឈរ ។  

សិលបករសិលបការនីិទាំងអស់ពនោះ គឺជាកងកាល ាំងអភិរកសសិលបៈដ៏សាំខ្ន់  
ពៅពពលពួកពគបានទទួលការបណតុ ោះបណាត លកនុងទរមង់បូរណ។ 
រគូនិងរពឹទធ ចរយសិលបៈបូរណ បានពផទរនូវមរតកសិលបៈដ៏សាំខ្ន់ពនោះដល់ពៅពួកពគ  ។ 
ពួកពគជាសិលបករសិលបការនីិ ថ្ដលានពទពពកា  សលយ  និងជាកតីសងឃឹមបនតមរតកដ៏សាំខ្ន់ពនោះ 
។ តាមរយៈគពរាងសិលបៈជាពរចើនសនធឹកសនាធ ប់ 
ដូចជាការតពមលើងស្គន ថ្ដបូរណថមីសថ្មតងកនុងស្សុក និង  ពរៅរបពទស 
ពួកពគថ្ដលជាកងកាល ាំងអភិរកសដ៏សាំខ្ន់ពនោះ បានបងាា ញនូវភាពពុោះព រកនុងការអភិវឌឍបនត 
កនុងទរមង់សិលបៈរបស់ខលួន ។  

ពួកពគានពសចកតីកាល ហាន កនុងការ្នចូលពៅកនុងដាំពណើ រថមីមួយ 
កនុងសិលបៈរបាាំសហ្សម័យ ។ ពនោះមិនថ្មនជាការ្នពៅមុខដ៏ងាយស្សួលព ើយ 
ពរ ោះពួកពគរតូវរបឈម និងសរមបសរមួលជាមួយរគូ និង រពឹទធ ចរយសិលបៈរបស់ពួកពគ  
ថ្ដលានការបារមភថាការអភិវឌឍពនោះ អាចនាាំឲ្យពៅជាការពបាោះបង់ពចលនូវទរមង់បូរណ ។ 
សិលបករសិលបការនីិបានបងាា ញតាមរយៈស្គន ថ្ដសិលបៈរបស់ពួកពគកនលងមកជរមុញឲ្យរគូ និង 
រពឹទធចរយបានយល់ដឹងនិងទទួលយកជាបពណតើ រៗ នូវការអភិវឌឍពដើមបីអភិរកសពនោះ 
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ថ្ដលទាំងពីរអាចពដើរទនឹទមគ្នន  កនុងរបថ្ពណីរបាាំរបស់ពយើង ។ 
អរមឹតាសិលបៈ បាន និង កាំពុងផតល់នូវបរយិកាសដ៏អាំពណាយផល  

បពងកើននូវសមតថភាពសិលបៈ ពដើមបីជរមុញសិលបករសិលបការនីិទាំងពនោះ 
ឲ្យបានសពរមចពគ្នលបាំណងកនុងការបពងកើតស្គន ថ្ដសិលបៈអភិវឌឍថមីរបស់ខលួន ។ 
អនកដាំព ើងរបាាំនិងអនកដឹកនាាំពរឿងអនតរជាតិ 
ក៏បានមកចូលរមួសហ្ការការងារសិលបៈជាមួយសិលបករសិលបការនីិពយើង 
ពោយានការពគ្នរពដល់បូរណភាពសិលបៈថ្ខមរនិងការពផ្លត តពៅពលើការអភិវឌឍជាំនាញសិលបៈ។ 
ថ្សតងពចញពីកិចចសហ្ការសិលបៈពនោះ ស្គន ថ្ដសិលបៈអភិវឌឍថមី រតូវបានផលិតព ើង  
និងសថ្មតងបងាា ញទាំងកនុងស្សុកនិងកនុងឆ្កអនតរជាតិ ។ កិចចសហ្ការខលោះ 
មិនបានផលិតជាស្គន ថ្ដពពញពលញពទ ប៉ាុថ្នតការងារស្គកលបងទាំងអស់ពនាោះបានពរងឹងនូវជាំនាញ 
ចាំណាប់អារមមណ៍ និងការស្ស្គវរជាវថមីកនុងសិលបៈ ។  

ពយើងបានពឃើញនូវ ការរកីចពរមើនកនុងជាំនាញរបស់សិលបករសិលបការនីិ  ។ 
ពួកពគបានអភិវឌឍកាល យជា សិលបករដ៏របពសើរ ទាំងកនុងទរមង់បូរណនិងសហ្សម័យ ។ 
ពួកពគកនុងកាំពុងចប់យកតួនាទីជាអនកដឹកនាាំកនុងសិលបៈរបកបពោយការពជឿជាក់ ។ 
ពួកពគកាំពុងចូលរមួយ៉ាងសកមមនិង ានគាំនិតថ្ចនរបឌិតខពស់ កនុងនាដកមមជាមួយអនកដាំព ើងរបាាំ។  
ពួកពគបានពកើនព ើងនូវការយល់ដឹងទូពៅ ការពបើកចាំហ្ផលូវចិតតនិងបញ្ញដ ញាណ 
និងានភាពពុោះព រកនុងការជថ្ជកថ្វកថ្ញកនិង ការស្គកលបងថមីកនុងសិលបៈ  ។ 
វណណកមមសិលបៈជាមួយសិលបករអនតរជាតិកនលងមករបស់ពួកពគ ជាសកោីភាពកនុងអាជីពរបស់ពួកពគ 
។  

ឆ្ន ាំ២០១៤ខ្ងមុខពនោះ គឺជាឆ្ន ាំមួយពទៀតដ៏គួរឲ្យរ ាំពភើបរបស់អរមឹតាសិលបៈ 
បនាទ ប់ពីខួបគរមប់១០ឆ្ន ាំរបស់ខលួន។ ការងារ និង 
សកមមភាពសិលបៈជាពរចើនថ្ដលពយើងបានពរៀបចាំ នឹងបនតបពងកើននូវជាំនាញសិលបៈរបស់ 
សិលបករសិលបការនីិទាំងអស់ពនោះ ។ សិលបករសិលបការនីិថ្ខមរជាំនាន់ថមីទាំងពនោះ 
នឹងដាំព ើងស្គន ថ្ដសិលបៈថមី  សរាប់ទសសនិកជនកនុងស្សុកនិងអនតរជាតិ។ស្គន ថ្ដរបស់ពួកពគ 
ានភាពថ្ចនរបឌិតករមិតខពស់ និងានភាពពិពសសពោយថ្ កជាថ្ខមរ។  អរមឹតាសិលបៈ 
បងកនូវឳកាសថ្ដលពួកពគអាចសពរមចបាននូវ ទសសនវស័ិយសិលបៈរបស់ពួកពគ ។  

ការចូលរមួចាំថ្ណក និងការជួយគ្នាំរទដល់រពឹតិតការណ៍ពនោះ  
ដូចជាការពដញថ្ថលស្គន ថ្ដសិលបៈ ពិព័រណ៍សិលបៈជាពដើម 
គឺជាការចូលរមួចាំថ្ណកថ្ដលមិនអាចកាត់ថ្ថលបាន កនុងការជាំរញុនិងផតល់លទធភាពដល់ 



10 

 

សិលបករសិលបការនីិជាំនាន់ថមីទាំងអស់ពនោះ ឲ្យពួកពគបានរកីសុសស្គយដូចផ្លក  
បថ្នថមនូវភាពរបពសើរ ភាពរបណីត ភាព្នមុខ កនុងសិលបៈវបបធម៌ថ្ខមរ ។ 

សូមអរគុណ ។ 
 

សូមអរគុណ ពលក ឫទធីស្គល។ 
ការពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ CHRISTIE នឹងចប់ពផតើមពៅថ្ថងសុរក ទី ២៨ ថ្ខ មីនា 

ពរកាមការចូលរមួពីពលក Lionel Gosset នាយករគប់រគងរបស់ Collections CHRISTIE’S របចាំ
ទីរកុង     បា៉ា រសី។  ចាំថ្ណកឯកមមវធីិទទួលទនស្ស្គរក ុក (cocktail) ពដើមបី ស្គវ គមន៍ពលក 
Gosset,  វចិិរតករថ្ដលចូលរមួ, អនកទទួលជាំនួយ សបបុរសធម៌ និង អនកពរៀបចាំកមមវធីិទាំង អស់ 
នឹងរបរពឹតតព ើងពៅនិពវសនោា នរបស់ពលកឯកអគគរជទូតបារាំង Mostura ។  
  

ការោក់បងាា ញនូវស្គន ថ្ដសរាប់ពដញថ្ថលនឹងចប់ពផតើមពធវើ ពៅលង ចថ្ថងពៅរ ៍ទី ២៩ ថ្ខ      
មីនា ពៅឯសណាា គ្នរសូហ្វីថ្តល បនទប់  Ballroom 2 ពោយានបពរមើស្ស្គរក ុក និង នាំប័ុងបនទោះ
ផងថ្ដរ។ បនាទ ប់មកពទៀត ពភញៀវនឹងរតូវបានអពញ្ជ ើញឱយចូលរមួ ពិធីលងស្គយពភាជន៍ របស់
សណាា គ្នរសូហ្វីថ្តល ថ្ដលានព ម្ ោះថា “Arts-inspired Dinner” ពៅពភាជនីយោា ន Do  Forni 
និង រកីរយជាមួយការបងាា ញម៉ាូតពៅាត់អាងថ្ហ្លទឹក តាមរយៈការចូលរមួរបស់អនករចនា និង  
អនកតុបថ្តងកនុងពិធីពដញថ្ថលពនោះ។ 

 
 ការចុោះបញ្ជ ីថ្នការពដញថ្ថលនឹងរបរពឹតតព ើង ពៅថ្ថងអាទិតយទី ៣០ ថ្ខមីនា  ថ្ដលជាថ្ថង
ពដញថ្ថល ចប់ពីពា៉ាង ១១ រពឹក  ដល់ពា៉ាង ២ រពសៀល  ពៅខ្ងមុខបនទប់ Ballroom 2 
ថ្នសណាា គ្នរ     សូហ្វីថ្តល ។ ការពដញថ្ថល  នឹងចប់ពផតើមពធវើពៅពា៉ាង ៣:០០ រពសៀលតពៅ។ 
ពៅលង ចថ្ថងដថ្ដល កមមវធីិនឹងរតូវបញ្ច ប់ជាមួយនឹងការសថ្មតងសិលបៈរបស់រកុម អរមឹតា
(AMRITA) ថ្ដលនឹងរបរពឹតតពៅពៅកនុងបនទប់ Ballroom  1 ពវលពា៉ាង ៦:០០ លង ច។ 
 

បថ្នថមពៅពលើកមមវធីិពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ CHRISTIE រកុមការងារ ReCreation  នឹង
ពបើកដាំពណើ រការជាពលើកដាំបូងផងថ្ដរនូវពិព័រណ៍សិលបៈ “Galerie des Arts”  ពៅថ្ថងទី ០១ ថ្ខ  
មីនា ពរកាមការឧបតថមភពីសណាា គ្នរសូហ្វីថ្តល។ ការតាាំងពិព័រណ៍ពនោះ នឹងរបរពឹតតព ើងរយៈពពល
បីថ្ខ ថ្ដលបងាា ញពីសិលបៈសហ្សម័យ  ដ៏លាបាំផុតពៅកនុងរបពទសកមពុជា។ 
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ពៅពពលបនតិចពទៀតពនោះ ពលក James Radnor នឹងពធវើការបរយិយលមាិតពីពិព័រណ៍ “Galerie 
des Arts” ។ 
 

សូមពគ្នរព ឯកឧតតម ពលកជាំទវ ពលក  ពលកស្សី អនកនាងកញ្ញដ  និង បណាត ញ
អនកស្គរព័ត៌ានទាំងអស់! 

ខញុាំបាទានអារមមណ៍សបាយរកីរយណាស់ ថ្ដលបានថ្ចករថ្មលក
ជាមួយពលកអនកនូវការជូនដាំណឹងពីការតាាំងពិព័ណ៍ថមីមួយ ថ្ដលានព ម្ ោះថា Galerie des Arts 
។ ពិព័រណ៍មួយពនោះធាល ប់ទទួលបានពជាគជ័យមតង រចួពៅពហ្ើយ ថ្ដលកាលពីមុន ានព ម្ ោះថា 
Salon des Creatures ពហ្ើយកនុងនាមខញុាំជា សាជិកាន ក់ថ្នរកុមរបឹកា ReCreation ពនោះ 
ខញុាំពពញចិតតនឹងរបាប់ពៅអនកទាំងអស់គ្នន ថា កមមវធីិ Galarie des Arts គឺជាយុតាត ធិការសិលបៈ
ថមីមួយ ថ្ដលនឹងពធវើព ើងពៅសណាា គ្នរសូហ្វីថ្តលពនោះ។ Galarie des Arts រតូវបានពរៀបចាំ 
ពដើមបីពធវើការោក់បងាា ញ និង លក់នូវស្គន ថ្ដសិលបៈថ្ដលបពងកើតព ើងដាំបូង និង រចនាបថថមីៗ  
ថ្ដលពកើតពចញពីគាំនិតថ្ចនរបឌិតរបស់វចិិរតករសហ្សម័យកមពុជាជាពរចើន។ 

កមមវធីិពនោះ បងាា ញពីភាពស្គទ ត់ជាំនាញថ្នសហ្របតិបតតិការរវង ReCreation អនកពរៀបចាំ
កមមវធីិ និង សណាា គ្នរសូហ្វីថ្តល ថ្ដលជាាច ស់ផទោះសរាប់ការតាាំងពិព័រណ៍ រយៈពពលបីថ្ខពនោះ។ 
ពិព័រណ៍ពនោះ នឹងចប់ពផតើមពៅថ្ថងទី ០១ ថ្ខមីនា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ពហ្ើយនឹងបញ្ច ប់ពៅកនុងថ្ខ ឧសភា ឆ្ន ាំ 
២០១៤។ ការតាាំងពិព័រណ៍ពនោះ  នឹងោក់បងាា ញពលើឆ្កជាតិ និង អនតរជាតិ  នូវស្គន ថ្ដថ្ដលលា
របណីតបាំផុតរបស់កមពុជា។ ស្គន ថ្ដពនាោះ  នឹងរតូវោក់បងាា ញពៅកនុងសណាា គ្នរ ពៅតាមចពនាល ោះ
រចនាបថថ្ដលទាំពនររបស់សណាា គ្នរ ពៅរជុងថ្ដលគួរឲ្យទក់ទញ ពៅកថ្នលងទទួលពភញៀវ និង 
បនទប់ទទួលទនអាហារ។ 

ស្គន ថ្ដទាំងពនោះ រតូវបានបពងកើតព ើងពោយ អនកសិលបៈដូចៗគ្នន  ថ្ដលពលកអនកនឹង
អាចរកពឃើញពោយងាយស្សួល ពៅកនុងពសៀវពៅកាតា ុក CHRISTIE ។ 
ប៉ាុថ្នតស្សបពពលថ្ដលការពដញថ្ថល CHRISTIE ានរយៈពពលរតឹមថ្តមួយថ្ថងពនាោះ ានកមមវធីិ 
Galerie des Arts មួយពទៀត ថ្ដលានរយៈពពលរហូ្តដល់ពៅបីថ្ខ ថ្ដលអាចផតល់
ឱកាសឲ្យពលកអនកបានទសសនា ពសងើចសរពសើរ និង ទិញនូវស្គន ថ្ដថ្ដលពលកអនកពពញចិតត។ ពៅ
ពពលទិញស្គន ថ្ដណាមួយ ពលកអនកនឹងបានចូលរមួកនុងការជួយគ្នាំរទវចិិរតករកមពុជារបូពនាោះ និង 
ជួយពធវើឲ្យានជីវតិរស់ព ើងវញិនូវស្គន ថ្ដថ្ចនរបឌិតថមី និង ការរកីចពរមើនរបស់វបបធម៌ សិលបៈ
កនុងរបពទសកមពុជា។ Galerie des Arts គឺជាការកត់សាគ ល់ថមីមួយ ថ្ដលបងាា ញពីការពបាោះជាំហាន
ពៅមុខ កនុងការផសពវផាយសិលបៈរបស់កមពុជាទាំងពៅពលើឆ្កជាតិ និង អនតរជាតិ។ 
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សូមអរគុណ! 
 

សូមអរគុណចាំព ោះការពរៀបរប់យ៉ាងពិស្គត ររបស់ពលក James ។ 
ជាកិចចបញ្ច ប់ពនោះ ជាសុនទរកថារបស់កញ្ញដ  Natalie Moser ថ្ដលជាតាំណាងរបស់

សណាា គ្នរសូហ្វីថ្តលភនាំពពញ។ 
 
សូមពគ្នរពដល់មិតតរមួការងារនិងសហ្ការទីាំង យ! 
សូមជរាបសួរ! 
តាងនាមជូនពលក ឆ្ល ហ្ង់រ ី ឆឺពវត៍ (Charles-Henri Chevet) 

នាយករគប់រគងទូពៅរបចាំសណាា គ្នរ សូហ្វីថ្តល ភូគីរតា ទាំងអស់ 
នាងខញុាំសូមពគ្នរពស្គវ គមន៍ដល់បណាត អនកស្គរព័ត៌ានទាំងអស់គ្នន ថ្ដលានវតតានកនុងថ្ថងពនោះ។ 

របថ្ហ្លជាានអនកខលោះបានដឹង ពហ្ើយអនកខលោះក៏មិនបានដឹង ពីទសសនៈវស័ិយរបស់សូហ្វ ី
ថ្តល ថ្ដលថ្តងានបាំណងរមួបញ្ចូ ល របណីតភាពរបស់បារាំង 
ជាមួយនឹងវបបធម៌របស់របពទសថ្ដលជាាច ស់ស្សុក។ 
ពដើមបីបាំពពញពៅតាមទសសនៈវស័ិយខ្ងពលើពនោះ ពយើងបានថ្តងថ្តខិតខាំពាយម
អស់ពីកាំលាំងកាយចិតត ពឆ្ព ោះពៅរកភាពលាឥតពខ្ច ោះ។ ពហ្ើយកនុងពនោះ ពយើងក៏បានសហ្ការយ៉ាង
ជិតសនិទធជាមួយនឹងរកុមហ្ ុន ReCreation កនុងការរមួចាំថ្ណកឲ្យសិលបៈដ៏ស្សស់ស្គា តរបស់
កមពុជាកាន់ថ្តពរចើន បានការទទួល ស្គគ ល់និងគ្នាំរទទាំងកនុងស្សុក កនុងតាំបន់ និងជាអនតជាតិ។ 

ជាង២ឆ្ន ាំមុន 
ពយើងបានពរៀបចាំការោក់ពដញថ្ថលសបបុរសធម៌វតថុសិលបៈរបស់រកុមហ្ ុនពដញថ្ថល Christie’s 
មតងរចួពៅពហ្ើយ ពៅកនុងស្គលរបជុាំ ភូគីរតា របស់ពយើង។ នាពពលពនោះ ពយើងបានពធវើវជាពលើកទី 
២ កនុងរពោះរជាណាចរកកមពុជា។ សានចិតតរបស់ពយើង គឺពៅថ្តចង់ជួយថ្សវងរកបនតនូវវចិិរតករ 
សិលបករថ្ដលរបកបពោយពទពពកាសលយខពស់កនុងរពោះរណាចរកកមពុជា។ 

នាងខញុាំចង់សងកត់ធងន់ពលើការពបតជាញ ចិតតថ្ដលសណាា គ្នរ សូហ្វីថ្តល ភនាំពពញភូគីរតា 
ានចាំព ោះការចូលរមួចាំថ្ណកនាាំភាពពជាគជ័យ 
ដល់បណាត សិលបករថ្ដលនឹងរតូវបានពគទទួលស្គគ ល់នាពពលអនាគតទាំងពនាោះ។ 

ពបើសិនជាពលកអនក ពដើរពចញពីកថ្នលងទទួលពភញៀវរបស់សណាា គ្នរពយើងពៅ 
ពលកអនកនឹងពឃើញការោក់តាាំងវតថុសិលបៈរបស់ពយើងថ្ដលពយើងបងាា ញឆ្ល ស់គ្នន ពរៀងរល់៣ថ្ខមត
ង។ ពនោះជាវធីិស្គស្រសតមួយរបស់ពយើងកនុងការតបសនង និងផតល់ជូនជាឱកាស នានា
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ដល់សិលបករកនុងស្សុក។ ពៅពពលថ្ដលទាំហ្ាំ ថ្នការតាាំងពិព័រណ៍ពនោះរតឹថ្តធាំព ើង 
ពហ្ើយានអនកស្គគ ល់ពីវកាន់ថ្តពរចើន     ព ើងៗ 
ពយើងនឹងានការភាញ ក់ពផាើលធាំជាងពនោះពទៀតពៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ 

ដូចថ្ដលបាននិយយមុនពនោះ 
ពយើងសាំណូមពរពលកអនកជួយគ្នាំរទផសពវផាយដល់វស័ិយមួយថ្ដលកាំពុងថ្តរកីចពរមើនកនុងរពោះរ
ជាណាចរកកមពុជាពយើងពនោះ។ 

ពយើងខញុាំសូមថ្ថលងអាំណរគុណយ៉ាងរជាលពរៅ សរាប់វតតានរបស់ពលកអនក កនុងថ្ថងពនោះ 
ពហ្ើយពយើងក៏រ ាំពឹងថា នឹងបានជួបពលកអនកស្គជាថមី កនុងថ្ខមីនា ២០១៤ សរាប់ការចូលរមួ      
ទសសនា និង សពាព ធវចិិរតស្គល “Galerie des Arts” របស់ពយើង។ 

 
 

ពោយានការគ្នាំរទពរជាមថ្រជងពី រកសួង ណិជជកមម រកសួងវបបធម៌ អាជាញ ធរ ក់ព័នធ 
អនកឧបតថមភកមមវធីិ ថ្ដគូ ណិជជកមម និង មិតតភកតិ ទាំងអស់ ពយើងខញុ ាំរកីរយស្គវ គមន៍កមមវធីិពដញថ្ថល 
CHRISTIE មកកាន់របពទសកមពុជាជាពលើកទីពីរ។ ពយើង ខញុ ាំសងឃឹមថា កមមវធីិពដញថ្ថលសបបុរសធម៌ 
CHRISTIEពលើកពនោះ នឹងទទួលបាននូវពជាគជ័យដូចកាលពីពលើកមុន 
កនុងពគ្នលបាំណងរបមូលថវកិាពដើមបីរទរទង់ការរកីចពរមើនពៅមុខកនុង វស័ិយសិលបៈ ពិព័រណ៍ និង 
ការសថ្មតង។ 
 

សូមថ្ថលងអរគុណ ចាំព ោះការចូលរមួ និង បនតគ្នាំរទសហ្គមន៍សិលបៈកមពុជា។ 
 
ពៅពពលពនោះខញុ ាំសូមទុកឱកាសពនោះសរាប់ការសួរសាំណួរ។ 
 
****************************ចប់សននិសីទស្គរព័ត៌ាន******************************* 

 
 

អនកស្គរព័ត៌ានទាំងអស់ជាទីពមរតី ពយើងខញុ ាំសូមថ្ថលងអាំណរគុណយ៉ាងរជាលពរៅ ចាំព ោះ
វតតានរបស់អនកទាំងអស់គ្នន  ពៅ កនុងសននិសីទកាថ្សតថ្ថងពនោះ។ 
ពបើសិនជាពលកអនករតូវការព័ត៌ានបថ្នថម ឬ របូភាពថ្ដលទក់ទងពៅនឹងអតថបទរបស់ពលកអនក 
សូមទក់ទងពយើងខញុ ាំតាម    រយៈពគហ្ទាំព័រ www.recreation-cambodia.com 

http://www.recreation-cambodia.com/
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ថ្ដលានបងាា ញពៅកនុងកញ្ច ប់ព័ត៌ាន(Press Kit)របស់សននិសីទកាថ្សតពនោះ។ 
អាហាពពលរពឹក កាពហ្វ និង ថ្ត ានបពរមើពៅបនទប់ជាប់ពនោះ។ 


