+855 (0)17 774 864
www.sasabassac.com

មនុស្សកាសែត
ដោយ ខ្វៃ សំណាង

ខ្វៃ សំណាង បានក្លាយជា មនុស្សកាសែត នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី ៧ ខែមីនា ឆ្នា ំ ២០១១។ ខាងក្រោម

នេះ គជា
ឺ ចំណងជ�ើងសំខាន់ៗនៅទំព័រមុខនៃសារព័ត៌មានកម្ពុជាធំៗចំនួន ៤ ដែលបានចេញផ្សាយនៅ

ក្នុងថ្ងៃនោះ៖

រស្មីកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ (ភាសាខ្មែរ)
ំ ណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជា-ថៃនៅហ្សាការតា
នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា៖ ឥណឌូ ្ នេស៊រ�
ី ៀបចំឱ្យមានការប្រជុគ
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Newspaper Man
Khvay Samnang

Khvay Samnang became Newspaper Man on Monday 7 March 2011. The following
are the front-page headlines from four of Cambodia’s leading newspapers on that day:
Rasmei Kampuchea Daily (Khmer language)
Cambodian Prime Minister: Indonesia organises a Cambodia-Thailand General
Border Committee meeting in Jakarta
Sam Rainsy Party and Human Rights Party are getting closer
Tears and whispers covered the wedding, after a traffic accident killed 19 relatives
Koh Santepheap Daily (Khmer language)
Dangkor district governor warns police who take money from drug dealers to
withdraw themselves if they don’t want to be found guilty

អ្នកសង្កេតការណ៍ឥណឌូ ្ នេស៊ី គំរោងមាន១៤កន្លែង នង
ិ រយៈពេល១២ខែ តែកម្ពុជាអាចបន្ថែមច្រកនង
ិ រយៈពេល
បាញ់ ៧គ្រាប់ប្លន់លុយពជ
ួ ៤ ពាន់ដុល្លារ តាមប្រភពព័តមា
៌ នថាអក
្ន រងគ្រោះចេញពប
ី នជាតច
ិ ន
ិ ចំនន
ី នល្បែង

Indonesian observers plan to be at 14 locations over 12 months, but Cambodia may
add location and time

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ (ភាសាអង់គេ្លស)
ព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីតំបន់ជុវំ ិញបឹង

The Phnom Penh Post (English language)

ការប៉ា ន់ស្មា នអំពីជ្រោយ
់ សឈ្នះជាងតែបន្តិច
ប្រទេសអងគ្លេ

ំ ះ ខណៈពេលភាពជ្រួលច្របល់នៅបន្ត
កំហង
ឹ សង្រ្គា មនៅទីក្រុងទ្រីប៉ូលី៖ លោក ហ្គាដាហ្វី នៅជន

ខេមបូឌាដេលី (ភាសាអង់គ្លេស)

នៅប្រទេសលីបយ៉ា ភាគីទាង
ំ សងខាងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រា មរយៈពេលវែង
ស្រ្តីស្លាប់នៅក្នុងការយ
ិ ៉ា ល័យភ្នាក់ងាររ�ើសបុគ្គលិក
មានសេរភាពប៉
ុន្តែក្តីមិនទាន់សម្រេច  ថាច សាវ៉េត ចាប់ផ្តើមសារជាថ្មីម្តងទ�ៀត
ី
អំពស
ី ល
ិ ្បករ

លោក ខ្វៃ សំណាង (ក�ើតនៅឆ្នា ំ ១៩៨២ នៅខេត្តស្វា យរ�ៀង) ប្រើប្រាស់គំនត
ិ នៃការសម្រុះ 
សម្រួល ការផ្លាស់បតូ រ្ និងនិរន្តរភាព។ ដោយប្រើប្រាស់រូបរាងកាយរបស់គាត់ក្នុងការសម្តែងឥរយាបថ 
ិ
បំផុសភាពឈចា
ឺ ប់ប្រកបដោយភាពកំប្លុ កកំប្លែង គាត់ផ្តល់នូលការបកស្រាយថ្មីអំពីប្រវត្តិសាស្រ្ត ទំន�ៀម

ទម្លាប់ដែលមានតាំងពយ
ី ូរណាស់មកហ�ើយ នង
ិ បញ្ហាចម្រូងចម្រាសបច្ចុប្បន្ន។ លោក សំណាង ទទួលបាន

បរញ្
ិ ញា ប័ត្រផ្នែកគំនូរពសា
ី កលវ ិទ្យាល័យភូមន
ិ វ្ទ ិចត្រ
ិ សល
ិ ្បៈនៅឆ្នា ំ ២០០៦។ គាត់ជាសមាជិកសហស្ថាបនានៃ 
ក្រុមស្ទា វសិល្បៈ និងគម្រោងសិល្បៈស-ស និងវ ិចិត្រសាលស-សបាសាក់។ ពិព័រណ៍ជ្រើសរ�ើសមួយចំនួន

ក្នុងឆ្នា ំ ២០១២ រួមមាន៖ តុមូលនៅគួងជូប៊ីណាឡេល�ើកទី ៩ ពន្លាថូប�ៀស រេប៊ឺហ្គឺ, ធារ៉ា អ៊ីនខុកនីតា៖
មហោស្របរូបថតណរឌឺលីច ប្រទេសហូឡង់, ទស្សនៈនិងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន៖ រូបថត និងឯកសារការ
៏ លជ្រៅ វ ិចិត្រសាល
សម្តែងពីទីក្រុងភ្នំពេញ សារៈមន្ទីរអ៊ីលីន័រខាងជ�ើង សហរដ្ឋអាមេរក,
ិ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដជ្រា
ព្រីម៉ូម៉ា រឡា
ី ទីក្រុងមីឡាន, ពិភពលោក សិល្បៈសហសម័យដ្រាយហ្វូតូ ទីក្រុងប្រាតូ។

Shot 7 bullets robbing USD4,000 from Chinese, source says victim came from casino

Lakeside latest
Peninsula projection
England by a whisker
Battles rage in Tripoli: Gaddafi defiant as chaos continues
The Cambodia Daily (English language)
In Libya, both sides prepare for long war
Woman dies in offices of recruitment agency
Freed but not cleared, Thach Saveth starts anew
About the Artist
Khvay Samnang (b. 1982 Svay Rieng) engages with concepts of mediation,
change and continuity. Using his body to enact poignant gestures with subtle
humor, he offers new interpretations of history, longstanding cultural practices,
and contentious current affairs. Khvay holds a BA in Painting (Royal University of
Fine Arts, Phnom Penh, 2006). He is a founding member of the artist collective
Stiev Selapak and the spaces Sa Sa Art Projects and SA SA BASSAC. Select 2012
exhibitions include ROUNDTABLE 9th Gwangju Biennale/Tobias Rehberger
pavilion; Terra Incognita: Noorderlicht Photography Festival, The Netherlands;
Current Views and Actions: Photography and Performance Documentation from
Phnom Penh, Northern Illinois Museum, USA; Deep SEA, Primo Marella Gallery,
Milan; Mondi, Dryphoto Arte Contemporanea, Prato.
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