វិសាលភាពនៃពិភពអរូបិយ
មហ

ោស្រពរិល្បៈ ហ ោយជំនាន់ននភាពននៃស្រឌិត

នងៃ០៤ ល្់១៣ កុមភៈ ឆៃាំ២០២២
Friends Futures Factory

វិរាល្ភាពននពិភពអរូរិយនាំយករៃាន រររ់រិល្បករវ័យហកេងនំនួន
ស្្ាំរូរ ហ ោយរៃាន នីមួយៗមានទរសនទានរិល្បៈពិហររហសសងគ្ៃា។
គ្ង់ រុីដ ន - មុិន ជូឡាយ - រី រួន - រុង ហរៀកហឡង និងវងស នាន់ ារុី

គ្ឺជារិល្បករដ ល្្ានទទួល្ជ័យល្ាភីពីកមេវិធីជំនាន់ននភាពននៃស្រឌិ
ត រ ូវកាល្ទី៣។ រិល្បករនីមួយៗនឹងរងហាញការ ំហឡើងហទៅតាមទី

តាំងជាក់ល្ាក់ កៃុងររិហវណ Friends Futures Factory (F3) ដ ល្ហយើង
នឹងអហ្ជើញរារណជនហទៅនូល្រួមហវេងយល្់ពីពិភពមួយដ ល្ដតង
ដតមិនស្តូវ្ានហគ្ហមើល្ហ

ើញ និងមិនរគាល្់។

ពិព័រណ៍
កមេវិធីហរើកពិព័រណ៍នារ់ពីហមោង ០២រហរៀល្ ល្់ហមោង ០៩យរ់
1) «ស្កាញនហនៀល្ ហ ើមបីររ់» ហ ោយ រី រួន
2) «ស្រហពនស្រពិល្ នស្កវាល្ម

ិមា» ហ ោយ រុង ហរៀកហឡង

3) «ហរឿងដ ល្ហគ្ពុំធលារ់ស្្ារ់» ហ ោយ មុិន ជូឡាយ
4) «រតិ» ហ ោយ គ្ង់ រុីដ ន

5) «ឆលុុះរ្្ាំង» ហ ោយ វងស នាន់ ារុី

កមេវិធី
កមេវិធីទាំងអរ់មិនគ្ិតនងល និងហរើកជូនរស្មារ់រាធារណ
ជនស្គ្រ់រូរ ហ

ើយកមេវិធីទាំងអរ់នឹងហធេើហឡើងជាភារាដមេរ

និងអង់ហគ្លរ ហ ោយមិនតស្មូវឱ្យមានការនុុះហវេោុះជាមុនហឡើ

យ។ វិធានការណ៍រតង់ ារជំងឺកូវី - ១៩ នឹងស្តូវ្ានអនុវតត៖
កាតនាក់វាក់រាំង នំនួនកំណត់រស្មារ់អៃកនូល្រួមហនៅទី
តាំងរិទជិត ការវារ់កស្មិតរីតុណហភាព និងការល្ាង
រមអាតន

ស្តូវ្ាន ាក់តស្មូវរស្មារ់ការនូល្រួម ហ

នូល្រួមស្តូវពាក់មារ់ស្គ្រ់ហពល្ហវល្ា។

ើយអៃក

រាត្រីសម្ពោធពិព័រណ៍ ៃិងពិធីជូៃពរម ោយ Natyrasa +
Prumsodun Ok
នងៃរុស្ក ទី០៤ ដមកុមភៈ ឆៃាំ២០២២ ហមោង០៦:៣០នាទីល្ៃាន
ល្់ ០៩យរ់

ទីតាំង៖ Courtyard
វាចាសិលបករ ៃិងទសសៃកិចចពិព័រណ៍
នងៃហរៅរ៍ ទី០៥ ដមកុមភៈ ឆៃាំ២០២២ ហមោង០៥ ល្់០៦:៣០
នាទីល្ៃាន

ទីតាំង៖ Courtyard
សិកខាសាលាណណៃាាំអាំពី «ការស្ាធិមបើកណភែក» ម ោយ
ឈុៃ ចិៃតាមសោភា

នងៃអាទិតយ ទី០៦ ដមកុមភៈ ឆៃាំ២០២២ ហមោង០៣ ល្់ ០៥
ល្ៃាន

ទីតាំង៖ Terrace

រាត្រីអាៃកាំណាពយ + ចូលរួ្អាៃម ោយមសរី

អាៃកាំណាពយម ោយ មយង ឈាងលី ៃិង មជៃ

មរៀបចាំក្មវិធីម ោយ សាយ រុលា ៃិង វងស ចាៃ់ ារុី

នងៃន័នទ ទី០៧ ដមកុមភៈ ឆៃាំ២០២២ ហមោង០៦:៣០នាទីល្ៃាន
ល្់ ០៨យរ់
ទីតាំង៖ Courtyard
«ចូលមទៅកែុងពុទធទសសៃៈ» កិចចពិភាកសាជា្ួយ យាៃ
រសមី សត្្បសត្្ួលម ោយ គង់ សុីណ ៃ

នងៃន័នទ ទី០៨ ដមកុមភៈ ឆៃាំ២០២២ ហមោង០៦:៣០នាទីល្ៃាន
ល្់ ០៨យរ់

ទីតាំង៖ Terrace
ការសណ្តងណបបមសោរទសសៃ៍ “Chromesthesia,” ម ោយ
វាណរៃ ម លី

នងៃពុធ ទី០៩ ដមកុមភៈ ហមោង ០៦:៣០នាទី ល្់០៧:៣០
យរ់
ទីតាំង: Courtyard
«ចងត្កងសហគ្ៃ៍ម ើ្បីនងៃណសែក» កិចចពិភាកសាជា្ួយ
ជា សុភាព សត្្បសត្្ួលម ោយ ្ុិច ជូឡាយ
នងៃស្ព

របតិ៍ ទី១០ ដមកុមភៈ ឆៃា២
ំ ០២២ ហមោង០៦:៣០នាទី

ល្ៃាន ល្់ ០៨យរ់
ទីតាំង៖ Terrace

DJ នរ ហសូ + ការសណ្តងរាាំហុីបហប់ ម ោយ មេងហាង
ៃិងការបញចាាំងសិលបៈ ម ោយ សុង មសៀកមឡង

នងៃរុស្ក ទី១១ ដមកុមភៈ ឆៃាំ២០២២ ហមោង០៦:៣០នាទីល្ៃាន
ល្់ ០៩យរ់

ទីតាំង៖ Courtyard

ការណណៃាាំអាំពី្ូល ឋាៃត្គរឹះនៃការងររូប
ៃិងទសសៃកិចចរូបងរម ោយ រី រួៃ

នងៃហរៅរ៍ ទី 12 ដមកុមភៈ ឆៃាំ 2022 ហវល្ាហមោង 3:30 រហរៀល្
ល្់ 6:30 ល្ៃាន

ទីតាំង៖ Courtyard + Neighborhood
ញុាាំអាហារជុាំជា្ួយ្ិរតភកតិ៖ អាហារសហគ្ៃ៍
ៃាាំ្ិរតភកតិ យកអាហារ ៃិងមភសជជៈ
្កក្មវិធីម ើ្បីណចករំណលកគែា

នងៃអាទិតយ ទី១៣ ដមកុមភៈ ឆៃាំ២០២២ ហមោង០៦:៣០នាទី
ល្ៃាន ល្់ ០៩យរ់
ទីតាំង៖ Courtyard
***
ហយើងរូមដងលងអំណរគ្ុណ ល្់អៃកឧរតថមភរររ់ហយើង៖
Karen McLeod Adair & Anthony Adair, អៃកស្រមូល្
រមុន្័យននរៃាន រិល្បៈរ

រម័យកមពុជា និងអៃកគ្ាំស្ទ

រិល្បករវ័យហកេង ដ ល្មានកំហណើតជាជនជាតិអូស្រតាល្ី
Debra Fram & Eric Schwartz
NEXT Foundation

រូមដងលងអំណរគ្ុណជាពិហររ ល្់អៃករេ័ស្គ្និតត, Friends
Futures Factory (F3), Friends-International និងអងគការ
មិតតរំឡាញ់ រស្មារ់ការរ

ការ និងការគ្ាំស្ទ។

***
ជំនាន់ននភាពននៃស្រឌិត ្ានរហងកើតហឡើងហ ោយនាយិកា
រិល្បៈ ាណា ហឡងល្័រ។ វាគ្ឺជាហវទិកាមួយ ដ ល្រហងកើត
ហឡើងហ ើមបីហរើករងហាញនូវអៃកដ ល្មានហទពហកោរល្យ

រិល្បៈងេីៗហនៅកមពុជា តាមរយៈការអរអររាទរ ការដណនាំ
និងការរណដាល្និតត ល្់អៃកននៃស្រឌិតវ័យហកេង កៃុងការ
រណដដុះឱ្យមានទរសនទានរិល្បៈរុីជហស្មៅ និងរណដដុះ
ជំនាញឯកហទរ។ កមេវិធីហនុះហធេើឱ្យកិន្ការរររ់

ាងកាហ

នាវា កាន់ដតមានល្កខណៈសលូវការ និងរុីជហស្មៅ ដ ល្
ហនុះ ំហណើរការ ូនជាស្គ្ួរារមួយននអៃកនូល្និតតកាហ
ជារថារ័នរិល្បៈដរររ
កៃុងវិរ័យរ
វតសមកហ

េ

ាង

េ និង

គ្មន៍ ដ ល្កំពុងសតល្់គ្ំរូភាព

ស្គ្ិនភាពវរបធម៌មួយ អាយុកាល្ជិតពីរទរ

ើយហនៅកមពុជា។ រពេនងៃហនុះ ហល្ោកស្រី ហ ណា ហឡ

ងល្័រ កំពុងហធេើការជាមួយអងគការ Friends-International

ហ ើមបីរហងកើតកមេវិធីរណដដុះរណាតល្កស្មិតមូល្ ឋានរស្មារ់វិ
រ័យននៃស្រឌិត។
www.creativegeneration.art

