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“WE BORROW FROM 
NATURE THE SPACE 
UPON WHICH WE 
BUILD.”

អំំពីីពិីព័ីរណ៍៍ /  ABOUT EXHIBITION  

ការតាំងំពិិព័ិរណ៍៍នេះ�ះនាំមំកជូូ�នេះ�កអ្ននក�ូវសិលិ្បបករ 11 របូដែ�ល្បកន�ងនេះនាំះរមួមា�
នេះកត ម��ននរក័ស ខ្វៃ�ៃ សិណំាង ហ៊ាា � រងស ន ល្បនម សិ��ចា�ល់្បនណា ល្បន ណាតាំល្បន ដែបែ� រ ូបូ ានត 
ប្រា�ក ់ដាល្បន� នេះរឿ� សិ���ម ថាំងំ សិ�ធា វ�ធ ល្បនណូ៍ �ងិចា� ់ដា�ន។  ស្នាន ខ្វៃ�របសិស់ិលិ្បបករ
�នមួយៗបង្ហាា ញអ្នពំិននេះ�ល្បគំ�ំតិ ការរសិន់េះ� ការយល្បន់េះ�នញ នេះ�កន�ង សិងគម។ ការ
តាំងំពិិព័ិរណ៍៍នេះ�ះមា�នេះ�ល្បបណំ៍ងចង់ដែសិៃងយល្បប់ដែ�ែមអ្នពំិនសិណួំ៍រចា�ំចមួ់យច�ួំ�
នេះ�កន�ងវសិិយ័សិលិ្បប: ក�ូ៏ចជា�នំេះណ៍ន រការកន�ងការបនេះងើនតស្នាន ខ្វៃ�ទាំងំនេះ�ះនេះ�នងផងដែ�រ។ 
នេះយនង�ងឹនេះ�ើនយសិណួំ៍រ�ូចជា អ្នៃននេះ�គំជឺាសិលិ្បប:? នេះតនសិលិ្បបករផល្បតិស្នាន ខ្វៃ�របសិ�់ើួ �
នេះដាយរនេះបៀបណា? នេះ�នយកន�ងនេះពិល្បដែតមួយនេះនាំះនេះយនងក�៏ងឹសិកិ�បដែ�ែមអ្នពំិនការរសិន់េះ�
�ជ៏ូតិសិនទិ្ធធជាមួយ�ងឹស្នាែ បតយកមម ធមមជាត ិ�ងិសិលិ្បប:ផងដែ�រ។    

នេះយនង�ំ� សំិងឹមឹថាំការដាកប់ង្ហាា ញសិលិ្បប:នេះ�ះ�ងឹផតល្បឱ់កាសិឲ្យយសិលិ្បបករ �ងិអ្ននកដែ�ល្ប
ប្រាសិ�ញចូ់ល្បចតិតសិលិ្បប: ��ជួូប�ន នេះ�នមប នសិកិ�ពិនស្នាន ខ្វៃ�នេះផសងៗ �ងិយល្ប�់ងឹពិនការ
ប្រាបមូល្បសិម�ច័�យសិលិ្បប:ផងដែ�រ។

This exhibition brings together works from eleven Cambodian artists—
Khvay Samnang, Vuth Lyno, Lim Sokchanlina, Thang Sothea, Pen Robit, 
Ket Monnyreak, Prak Dalin, Hean Rangsey, Roeun Sokhom, Nataly Lee and 
Chan Dany. Each artist presents individual ideas, ways of living, seeing, and 
thinking. The exhibition explores some of the fundamental questions of art 
and its making (for example: What is art? How do artists create their work?) 
while exploring the idea of living with architecture, nature and art. 

We hope the exhibition will be a place for art lovers and collectors of all types 
to come together and learn about the artists, their work and the world of art 
collecting in general. 

TADAO ANDO



ខ្វៃ�ៃ សំំណាង / KHAY SAMNANG

ខ្វៃ�ៃ សិណំាង មា�នេះ�នមកនំេះណ៍ន តនេះ�នេះ�តតស្នាៃ យនេះរៀង ភាគំអានេះគំនយខ៍្វៃ�ប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជា។ 
ប្រាបជាជូ�ដែ�ល្បរសិន់េះ�តបំ�ន់េះនាំះ នេះ�ដែតរសិន់េះ�យ៉ាែ ងជូតិសិនទិ្ធធជិាមួយ�ងឹធមមជាតិ
នេះ�នេះ�នយ នេះ�នយវា��ជូះ ឥទ្ធធពិិល្បយ៉ាែ ងខ្លាំើ ងំមកនេះល្បនការង្ហារសិលិ្បប�របសិស់ិណំាង។ 
ការង្ហាររបសិស់ិណំាងនេះ�ត តនេះ�នេះល្បនផល្បបែះពាល្បខ់្វៃ��គំរបូ�នយកមមនេះ�នេះល្បនម��សិសជាត ិ
�ងិបរសិ្នាែ �ធមមជាត។ិ ការបនេះងើនតសិលិ្បប�របសិន់េះ�ក បនេះងើនតជាទ្ធសិស��ថ្មីមនមួយ នេះ�នេះល្បន
ប្រាបវតតសិ្នាប្រាសិត  ប្រាពឹិតតកិារណ៍៍ថ្មីមនៗ  �ងិទ្ធនំេះ�ៀមទ្ធមាើ បដ់ែ�មរ នេះដាយនេះប្រាបនប្រា�សិភ់ាពិថ្មីើ� កកដំែបើង 
�ងិក�ចរ់ាំដំែ�ល្បមា�អ្នតែ�យ័បងើប។់ ស្នាន ខ្វៃ��នមួយៗរបសិន់េះ�កនេះកនតនេះចញពិនការសិកិ�
ប្រាស្នាវប្រាជាវយ៉ាែ ងសិ� នជូនេះប្រា�នេះ�នេះល្បនការរសិន់េះ� ជូនំេះ�ឿ �ងិល្បកខ�ណ៍ឌ រសិន់េះ�របសិម់��សិស
នេះ�តាំមតបំ�ន់េះផសងៗនេះ�ប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជា។ �ូនេះចនះនេះ�នមប នបនេះងើនតសិលិ្បប�នេះ�នង សិណំាង
��នេះធៃន�នំេះណ៍ន រនេះ� ជានេះប្រាចន� កដែ�ើង នេះ�នមប នអ្ននេះងើតនេះមនល្បការរសិន់េះ�យ៉ាែ ងជូតិសិនទិ្ធធរិបសិ់
ម��សិសជាមួយធមមជាត។ិ

Khvay Samnang was born in Svay Rieng province in Southeastern Cambodia 
where people still live closely with nature. His background inspires his 
works, focusing on the humanitarian and ecological impacts of colonialism 
and urbanisation. Samnang’s practice offers new views on history, current 
events and traditional cultural rituals using humorous, and symbolic 
gestures. Each body of work is based on thorough research and investigation 
of local specificities, structures, and conditions. To do so, Samnang travels 
frequently to observe the way people live.

Khvay Samnang
POPIL, 2018

Digital C-Print
80 x 120 cm
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ពិិធនបងៃិល្បពិពិិល្ប គំជឺាពិិធនមួយដែ�ល្បប្រាបជាជូ�ដែ�មរប្រា�រពិធនេះ�នងនេះ�កន�ងពិិធនកាតស់ិក ់
បងើកកូ់� �ើងវយ័ មងគល្បការ ប�ណ៍យសិពិ �ងិពិិធននេះផសងៗនេះទ្ធៀត។ នេះគំនេះធៃនពិិធននេះ�ះ នេះ�នមប ន
អ្ន�ទងនេះ�ប្រាពិល្បងឹទាំងំ 19 នេះអាយមកចូល្បប្រាបសិពិៃកន�ង�ើួ �វញិ នេះប្រាពាះនេះបន�ៃះប្រាពិល្បងឹ
ណាមួយ ប�គំគល្បនេះនាំះច�សិន់េះ�ជាឈឺ ឺឬម�ិប្រាសិលួ្បនេះដាយប្រាបការណាមួយម�ិខ្លាំ�។ 
នេះ�កន�ងពិិធនមងគល្បការ នេះគំបងៃិល្បពិពិិល្បនេះ�នមប ននេះ�ប្រាពិល្បងឹទាំងំអ្នសិរ់បសិគូ់ំស្នាៃ មនភរយិ៉ា
ថ្មីមនមកវញិ �ងិនេះ�នមប នបងើនេះភាគំផល្ប�ងិកណំ៍កនំេះណ៍ន តកូ�នេះ��ល្បគូ់ំនេះនាំះផង។ ចដំែណ៍ក
ឯស្នាន ខ្វៃ�ពិពិិល្ប របសិស់ិណំាងវញិ គំជឺាការសិដែមតងជាមួយក�ចរ់�ថំ្មីមនមួយនេះដាយនាំ�
ការពិនររបូគំ ឺម�ត �រូាំ� ់�ងិ សិ�ត សិ� វណ៍ណឌីន ដែសិតងនេះចញជានេះរឿងនេះមប្រាតនភាពិរវាងសិតៃ
នាំគំមួយគូំ។ នេះ�កន�ងដែ�សវនីេះ�អូ្ន នាំគំមួយគូំនេះ�ះរាំកំ�ចព់ិតន់េះពិ� នេះហ៊ាះនេះ�នរនេះររាំ បងៃិល្ប
�នេះ�ៀល្ប �ងិនេះធៃន�នំេះណ៍ន រយ៉ាប្រាតាំចរពិនភូមភិាគំខ្លាំងនេះជូនងខ្វៃ�ប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជា មក�ល្បទ់្ធនប្រាកងុ
ភននំេះពិញ នេះ�នយនេះ�ុះនេះ�ភូមភិាគំខ្លាំងតបូងប្រាបនេះទ្ធសិ �ើងកាតខ់្វៃប្រាពិភន ំសិម� ប្រាទ្ធបងឹបួរ �ងិ
ទ្ធនប្រាកងុដែ�ល្បកពំិ�ងអ្នភវិឌីឍ�ងិ�ើ សិប់តូ រយ៉ាែ ង�បរ់�ស័ិ។ កាយវកិារបងៃិល្ប �ងិក�ច់
រាំរំបសិពួ់ិកនេះគំ ម�ិប្រាតមឹដែតបង្ហាា ញពិនភាពិសិនទិ្ធធស្នាន ល្ប នេះសិនហ៊ានេះមប្រាតនភាពិបែ� នេះណាណ ះនេះទ្ធ បែ� ដែ�ត
ដែថ្មីមទាំងំភាពិតាំ�តងឹ�ងិជូនេះមាើ ះ ក�ូ៏ចជា�នំេះណ៍ន រនេះរឿងនេះផសងៗតាំមដែបបបួងសួិងកន�ង
ពិិធនស្នាសិនាំផងដែ�រ។ ការសិដែមតងរបសិន់ាំគំទាំងំពិនរ នេះ�នេះល្បនទ្ធនតាំងំភូមសិ្នាប្រាសិតសិខំ្លាំ�់
ៗទាំងំនេះ�ះ ហ៊ាកច់ងុ�ល្បនេះល្បនសិពិនទ្ធនំាំកទ់្ធ�ំងនេះសិនហ៊ា �ល្បទ់្ធនំាំកទ់្ធ�ំង�នេះយ៉ា�យ�៏
សិម�គំស្នាម ញរវាងតួអ្នងគទាំងំពិនរនេះ�នេះល្បនទ្ធកឹ�នមួយនេះ�ះ។

Popil is a ritual Cambodian hold at ceremonies such as baby showers, coming 
of age, weddings, funerals, and other ceremonies. The passing of Popil in a 
circle refers to the cycle of life. People perform this ritual to call all the 19 
souls of a person to return to the body, because if any of the souls is missing, 
the person would become sick or unstable. At a wedding, people perform 
Popil to call back the couple’s souls and ask for prosperity and reproduction. 
Here, Samnang’s Popil is instead a performance choreographed and danced 
by two Cambodian classical dancers, Mot Pharan and Sot Sovanndy, telling a 
story of the courtship between two dragons. In the video, the couple dances, 
flies, twists, and twirls, traversing from the northern part of Cambodia to 
Phnom Penh capital and then the southern part of the country, passing 
through the sea and mountains, forests, and the cities that are rapidly 
growing. Their movements and gestures express not only intimacy and love, 
but also tension and fight while telling narratives of ritual. Their presence 
across critical geographies suggests beyond a romantic relationship to one 
that is also political.
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វុុធ លីីណូ៍ / VUTH LYNO

វ�ធ ល្បនណូ៍ គំជឺាសិលិ្បបករ  អ្ននកដែថ្មីរក�នេះរៀបចពិំិព័ិរណ៍៍សិលិ្បប� �ងិអ្ននកអ្នបរ់មំាន ក ់ដែ�ល្ប
ចាបអ់ារមមណ៍៍នេះល្បនល្ប�ំ ប្រាបវតតវិបបធម ៌ �ងិការបនេះងើនតចនំេះណ៍ះ�ងឹថ្មីមនៗ ។ ស្នាន ខ្វៃ�របសិ់
នេះ�កភាគំនេះប្រាចន�នេះ�ត តនេះ�នេះល្បន   ប្រាពឹិតតកិារណ៍៍ ប្រាបវតតសិ្នាប្រាសិតដែ�ល្បនេះគំនេះមនល្បរលំ្បង ជូនំេះ�ឿតាំម
សិ�គំម� ៍ការនេះរៀបចទំ្ធនធាើ ស្នាធារណ៍� �ងិការបនេះងើនត�ូវទ្ធនំាំកទ់្ធ�ំងសិងគមជានេះ�នម។ 
ការតនេះមើនងសិលិ្បប�របសិន់េះ�កបង្ហាា ញនេះយនងអ្នពំិននេះរឿងរូាំវរបសិម់��សិស តាំមរយ�ការនេះប្រាបន
ប្រា�សិប់្រាបព័ិ�ធផសពិៃផ�យនេះផសងៗ�ូចជារបូថ្មីត វនីេះ�អូ្ន ចមាើ ក ់ពិ�ើ ឺ�ងិសិនេះមើងជានេះ�នម។

Vuth Lyno is an artist, curator, and educator, interested in space, cultural 
history, and knowledge production. His artworks often engage with micro 
and overlooked history, the notion of community, place-making, and the 
production of social relations. His installations showcase human stories, 
depicted through a range of media, including photography, video, sculpture, 
light, and sound.

ល្បនណូ៍ ដាកប់ង្ហាា ញជូូ��ូវស្នាន ខ្វៃ�របូភាពិនេះធៃនពិនសិ�ើកឹនេះ���ពិណ៌៍មាសិច�ួំ� 5 �ទំ ង 
ដែ�ល្បមា�រាំងជារបូជូនំាំងផទះ។ ប្រាបណិ៍បត័�ជ៍ូនំាំងផទះនេះ�កមុ�ជា ��ទ្ធទួ្ធល្បឥទ្ធធពិិល្បពិន
វបបធមច៌�ិ នេះដាយនេះគំមា�ជូនំេះ�ឿថាំមា�ប្រាពិល្បងឹនេះ�ប្រាបចំាដែថ្មីរក�ផទះ�នមួយៗ។ នេះគំដាក់
ជូនំាំងផទះ ដែ�ល្បសិង់នេះ�នងជារបូកូ�ផទះ នេះ��ទ ល្ប�់នដែបរម��មកនេះប្រារៅចបំ្រាចកចូល្បល្បនំេះ�
ដាឋា � ឬអ្ន�រអាជូនវកមមនាំនាំ។ ស្នាន ខ្វៃ�នេះ���ពិណ៌៍មាសិទំាំង 5 �ទំ ងនេះ�ះ ប្រាតរូវ��
ដាកត់នេះប្រាមៀប�ន ជាជួូរនេះល្បនជូញ្ជាំ ង បង្ហាា ញជារបូជូនំាំងផទះកន�ងរចនាំបទ្ធនេះផសងៗ�ន ។ របូ
ទំាំងនេះ�ះភើរឺនេះ�ងចំាង�ូចកញ្�ក ់�ងិ�ើ� ះពិនរបូភាពិនេះ�ទ្ធល្បម់��វា �ូនេះចនះអ្នៃនដែ�ល្បនេះយនង
នេះ�នញនេះ�កន�ងកញ្�កន់េះនាំះដែប្រាបប្រាបួល្បជា�ចិ� នេះ�នេះពិល្បនេះយនងនេះ�នរកាតវ់ា។ ម�ិថាំតាំមរយ�
ពិ�ើ ឺឬរបូភាពិ�ើ� ះនេះនាំះនេះទ្ធ ស្នាន ខ្វៃ��ងិការបង្ហាា ញរបសិល់្បនណូ៍ បនេះងើនតឲ្យយមា�បទ្ធពិិនេះស្នាធ� ៍
�ងិរបូភាពិថ្មីមនមួយ ហ៊ាក�ូ់ចជាបនេះងើនត���ូវល្ប�ំថ្មីមនខ្វៃ�ពិិភពិមួយនេះផសងនេះទ្ធៀត សិប្រាមាប់
ជូ�ួំបម�ិ�កឹស្នាម ��ល្បរ់វាងទ្ធសិស�កិជូ� �ងិជូនំាំងផទះ។ 

Lyno introduces five images of a kind of shrine called Chumneang Pteah 
(house spirit). Cambodian house spirit is influenced by a Chinese practice 
belief that a spirit takes care of each house. People place the shrines, which 
are usually made of miniature houses, on the ground facing out to the 
entrance of a residence or home business. The five wall pieces are made 
of alluring golden stainless steel, outlining Chumneang Pteah in various 
designs. They are shiny and reflect like mirrors, producing ever-changing 
reflected images as the audience walks past them. Whether it is a light or a 
reflection, Lyno’s work creates a new experience and vision as if constructing 
an otherworldly space for the interface between the audience and the house 
spirit.
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លីីម សុំ�ចាន់់លីីណា / LIM SOKCHANLINA  ល្បនណា បនេះងើនតស្នាន ខ្វៃ�កន�ងទ្ធប្រាមង់ជា ភាពិយ�តឯកស្នារ របូថ្មីត វនីេះ�អូ្ន �ងិការតនេះមើនង
សិលិ្បប�។ សិលិ្បប�ដែ�ល្បនេះ�កបនេះងើនតមក នេះចាទ្ធសិណួំ៍រនេះ�នេះល្បនការ�ើ សិប់តូ រនេះ�កន�ងសិងគម 
�នេះយ៉ា�យ ភូមសិ្នាប្រាសិត �ងិវបបធមន៌េះ�កន�ងប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជា។ នេះ�កកម៏ា�ការសិដែមតង
ដែ�ល្បបង្ហាា ញអ្នពំិនការ�ើ សិប់តូ រខ្វៃ�នេះសិ�ឋាកចិ� �ងិការរសិន់េះ�ប្រាបចាខំ្វៃថ្មីៃរបសិប់្រាបជាជូ�នេះ�
ប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជា ដែ�លទទួល្បឥទ្ធធពិិល្បពិនអ្នណំាច �ងិការ�ើ សិប់តូ រខ្វៃ�នេះសិ�ឋាកចិ�ពិិភពិនេះ�ក
ផងដែ�រ។ ល្បនណា គំជឺាសិមាជូកិនេះជូនងចាសិន់េះ�ប្រាកមុសិលិ្បបករ Stiev Selapak មាន ក ់�ងិ
ជាសិ�ស្នាែ ប�កិខ្វៃ�គំនេះប្រាមាងសិលិ្បប� សិ-សិ ផងដែ�រ។ ជារមួគំនេះប្រាមាងនេះ�ះជូប្រាមញុការ
អ្នភវិឌីឍខ្វៃ�វសិិយ័សិលិ្បប�សិ�សិមយ័នេះ�កមុ�ជា។

Lina works with documentary, conceptual and experimental photography, 
video and installation to examine social, political, geopolitical and cultural 
changes in Cambodia. His performing arts also examine economic changes in 
Cambodia in relation to the global notion of what power and economics play 
roles in our everyday life and contemporary world. He is a longtime member 
of the artist collective Stiev Selapak, and co-founded Sa Sa Art Projects. 
Together, they facilitate the development of the Cambodian contemporary 
art scene. 
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គម្រោ��ងសិិលៈ� Wrapped Future II ប្រើ�ើ���ស់រ់ើងស់ង័កស់�  នេះ�នមប នដាកត់ាំងំនេះ�តាំម
ទ្ធនតាំងំធមមជាតនិេះផសងៗ�ូចជាសិទងឹ  បងឹបួរ ជូ�ើងភន ំខ្វៃប្រាពិនេះប្រាស្នាងជានេះ�នម នេះដាយដាកត់ាំងំវា
នេះ�ចកំណាត ល្បរបូថ្មីតឲ្យយ�ងំបតិ�ូវនេះទ្ធសិភាពិជូ� វំញិ�ប៏្រាសិសិសុ់្នាតរបសិប់្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជា។ 
នេះទ្ធសិភាពិដែ�ល្បម�ិច� ះសិប្រាមងុ�ន នេះ�ះ�ើ� ះបញ្� ងំ តាំមរយ�ធាត� ដែ�ល្បបនេះងើនតនេះដាយម��សិស 
�ងិធមមជាតដិែ�ល្បនេះ�ពិននេះប្រាកាយវា។ 

របូភាពិទាំងំនេះ�ះ ប្រាតរូវ��ថ្មីតនេះ�ទ្ធនតាំងំដែ�ល្បរងនេះប្រា�ះពិនការអ្នភវិឌីឍ ដែ�ល្បម�ិមា�ការ
ប្រាគំបប់្រាគំងប្រាតមឹប្រាតរូវកន�ងនេះពិល្បថ្មីមនៗ នេះ�ះ។ នេះដាយនេះប្រាបនប្រា�សិរ់បងនេះ�ះនេះ�នមប នតាំងឲ្យយការ�ើ សិ់
បតូ រ ល្បនណាចង់បង្ហាា ញប្រា�បន់េះយនងអ្នពំិនភាពិម�ិប្រា�ក�ប្រាបជាអ្នពំិនអ្ននាំគំតខ្វៃ�សិ�គំម� ៍
វបបធម ៌�ងិធ�ធា�ធមមជាតដិែ�មរដែ�ល្ប�ងឹអាច�តប់ង់ប�តចិមតងៗ។ ទ្ធ�ិឋាភាពិដែបបនេះ�ះ
នេះយនងអាចនេះ�នញសិងឹដែតប្រាគំបទ់្ធនកដែ�ើងនេះ�ជូ� វំញិប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជា។ ម�ិយូរបែ�នាំម �នេះប្រាកាយពិន
នេះគំ�ករបងនេះ�ះនេះចញ ទ្ធ�ិឋាភាពិខ្លាំងនេះប្រាកាយ �ងឹ�ើ សិន់េះ�ជាអ្ន�រថ្មីមនប្រាសិឡាង ប�តបតិ�ងំ
ធមមជាតដិែ�ល្បធាើ បន់េះ�ទ្ធននេះនាំះពិនម��។ របងសិង័ើសិនទាំងំនេះ�ះគំជឺានេះប្រា�ងបនេះណាត ះអាសិ�ន
ដែ�ល្បបង្ហាា ញនេះយនងប�តចិមតងៗ�ូវអ្ន�រ  ឬនេះប្រា�ងសិណំ៍ង់ដែ�ល្ប�ក�់ើួ �ពិនខ្លាំងនេះប្រាកាយ។

An ongoing project, Wrapped Future II brings fences, used on construction 
sites to enclose the surrounding areas, to different locations, lakes, valleys 
and forests, and places them at the centre of photo-works to obscure the 
beautiful Cambodian landscape.  The inharmonious landscape is gradually 
captivated by the exquisite balance between inorganic material and mystical 
background.

The photos were taken in places that have become targets of large-scale 
exploitation under massive globalization of capital and other political 
interests in recent years. Using the fences as a symbol of change, Lina 
is warning us about an uncertain future where local realities with their 
communities, culture and nature will slowly fade away. Landscapes featuring 
fences are a typical sight. Although quite dull in themselves, once fences are 
removed, soon enough that very same spot will upgrade its status within 
the urban landscape as a brand-new building. Some occupying the whole 
screen, others left open on both sides. These fences, too, are mere temporary 
structures, however, we start to see them as borders dividing here and there 
once, we understand what they are hiding.



ថាំងំ សិ�ធា ធាើ បន់េះធៃនការជាស្នាែ បតយករម��នេះពិល្បនេះ�កចូល្បប្រាប�ូកកន�ងវសិិយ័សិលិ្បប�។ 
ចមាើ ក ់�ងិការដាកត់ាំងំបង្ហាា ញរបសិន់េះ�កនេះប្រាបនប្រា�សិវ់តែ�  �ងិការដាកត់នេះមើនងសិលិ្បប�
ដែ�ល្បបង្ហាា ញពិននេះសិរភីាពិរបសិស់ិលិ្បបករកន�ងការដែសិៃងយល្បប់ដែ�ែមអ្នពំិនស្នាែ បតយកមម �ងិ
សិលិ្បប�។ នេះ�កអ្ន��ញ្ា តឲ្យយនេះយនងនេះ�នញ�ូវរបូរាំងថ្មីមនខ្វៃ�វតែ�ប�រាំណ៍ �ងិសិណាឋា �ធមមជាត ិ
នេះដាយផ�ភាជា បវ់ាជាមួយ�ងឹប្រាបវតតសិ្នាប្រាសិត �ងិទ្ធនំាំកទ់្ធ�ំងរវាងល្ប�ំ �ងិវតែ� នេះ�កន�ង
ល្ប�ំនេះនាំះ។ ស្នាន ខ្វៃ�របសិស់ិ�ធា ប្រាតរូវ��នេះគំទ្ធទួ្ធល្បស្នាគ ល្ប ់�ងិយកនេះ�ដាកត់ាំងំបង្ហាា ញ
នេះ�ជានេះប្រាចន�កដែ�ើងពាសិនេះពិញប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជា។  

Thang Sothea began his career as an architect before venturing into art. 
Sothea’s sculptures and installations are made using materials and processes 
intentionally associated with a sense of freedom to explore architecture and 
art. His work allows us to reimagine the traditional materials and natural 
forms, and to connect with history and the relationship between volume and 
space. His installation works are widely featured around Cambodia.

ការង្ហារនេះ�ះ ជាការង្ហារប�តពិនការនេះធៃនចមាើ កព់ិនម��របសិស់ិ�ធា ដែ�ល្បមា�ចណំ៍ងនេះជូនង 
ម��សិស �ងិនេះទ្ធវតាំ។ ស្នាន ខ្វៃ�ថ្មីមននេះ�ះ មា�នេះ�ម ះថាំ អើសរា។ អ្នបសរាំប្រាតរូវ��បផំ�សិគំ�ំតិ
នេះដាយរបូភាពិអ្នបសរាំពិនប្រា�ស្នាទ្ធអ្នងគរវតត ដែ�ល្បជាចមាើ កន់េះល្បៀ�ចមបងមួយដែ�ល្បនេះគំបនេះងើនត
នេះ�នងនេះដាយការដាបក់�ចក់បូរសិបូំរដែបបនេះ�នេះល្បនប្រា�ងគប្រា�ស្នាទ្ធអ្នងគរវតត។ នេះល្បនសិពិននេះ�ះ 
នេះសិារកីារង្ហារនេះ�ះនេះ�ត តនេះល្បនទ្ធប្រាមង់ម��សិស នេះដាយទាំញការបផំ�សិគំ�ំតិពិនរបូចមាើ កប់�រាំណ៍ 
ជាវធិនដែ�ល្បរបូចមាើ កស់្នាមញ្ាឈឺរ�ុសិ ់�ងិបញ្ជា កព់ិនកមាើ ងំខ្លាំងកន�ង ភាពិប្រាសិសិសុ់្នាត 
�ងិអារមមណ៍៍ខ្វៃ�សិ�តភិាពិ។ ជាច�ងនេះប្រាកាយនេះ�ក��បនេះងើនតអ្នបសរាំនេះ�ះនេះ�នងនេះ�នមប នឧទ្ធទសិិ
�ល្បទ់្ធនប្រាកងុប�រាំណ៍អ្នងគរដែតមតង។

As a continuation of his previous sculptures, Manu and Devata. He recently 
began working on a new series called Apsara.  Apsara is inspired by 
depictions of Apsaras from the Angkor Wat Temple, an essential motif in the 
stone bas-reliefs of the Angkorian temples. Additionally, this series focuses 
on human forms, drawing inspiration from classical statues, the way in which 
the relatively simple figures stand tall and affirm their inner strength, beauty, 
and sense of peace. His  Apsara collection is a dedication to the ancient city 
of Angkor.

Thang Sothea
APSARA, 2020 
Metal, copper, hemp and wood wax
213 x 38 x 30 cm 

Thang Sothea
APSARA, 2021
Metal, copper, hemp and wood wax 
217 x 39 x 30 cm

ថាំងំ សុំធា / THANG SOTHEA  



Thang Sothea 
APSARA, 2022
Metal, copper, hemp and wood wax 
217 x 39 x 30 cm

Thang Sothea
APSARA, 2022
Metal, copper, hemp and wood wax 
217 x 39 x 30 cm

Thang Sothea
APSARA, 2021
Metal, copper, hemp and wood wax 
217 x 39 x 30 cm



Thang Sothea
Rise and Set, 2022

Hemp, sarong(fabrics), beeswax, wood wax
130 x 120 cm



Thang Sothea
APSARA (head), 2021
Metal, copper, hemp and wood wax 
79 x 32 x 18 cm

Thang Sothea
APSARA (head), 2021
Metal, copper, hemp and wood wax 
75 x 32 x 18 cm

Thang Sothea
APSARA (head), 2021
Metal, copper, hemp and wood wax 
76 x 32 x 18 cm



ប៉ែ�ែន់ រ ូ�ូីីត / PEN ROBIT

ការង្ហាររបសិរ់ ូបូានត តណំាងឲ្យយភាពិប្រាបទាំកប់្រាកឡាខ្វៃ�សិងគម �ងិ�នេះយ៉ា�យរបសិ់
ប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជាពិននេះពិល្បអ្នតនតកាល្ប បច�� បប�នកាល្ប �ងិនេះពិល្បអ្ននាំគំត។ ការង្ហាររបសិ់
នេះ�កទ្ធទួ្ធល្ប��ឥទ្ធធពិិល្បពិនធាត�តណំាងវបបធមដ៌ែ�មរនេះផសងៗ ក�ូ៏ចជាបញ្ា សិងគម
ដែ�ល្បកពំិ�ងប�តមា�សិពិៃខ្វៃថ្មីៃ។ សិលិ្បប�របសិន់េះ�ក ប្រាតរូវ��នេះគំនេះប្រាជូនសិនេះរសីិយកនេះ�ដាក់
តាំងំនេះ�ជានេះប្រាចន�ប្រាបនេះទ្ធសិដែ�ល្បកន�ងនេះនាំះរមួមា�ស្នាល្បតាំងំសិលិ្បប�នេះ�ប្រាបនេះទ្ធសិអូ្នប្រាស្នាត ល្បន 
ខ្វៃតវា�ូ ់�រាំងំ កមុ�ជា ខ្វៃថ្មី �ងិប្រាបនេះទ្ធសិមួយច�ួំ�នេះទ្ធៀត។

Robit’s work attempts to represent Cambodia’s past, present and future 
socio-political fabric. He draws influences from Cambodian cultural 
iconography as well as ongoing societal discourse. He has been selected as 
an artist-in-residence for numerous festivals and art exhibition in Australia, 
Taiwan, France, Cambodia, Thailand and more.

Pen Robit
Thread/Construction 3, 
2019
Oil on Canvas 
155 x 120 cm



ការង្ហារដែ�ល្បមា�នេះ�ម ះថាំ «សិរសៃសិ» របសិរ់ ូបូានត��ឃ្លាើ តនេះចញពិនទ្ធប្រាមង់ដែ�ល្បអាច
កណំ៍តអ់្នតតសិញ្ា ណ៍�� នេះ�រកភាពិអ្នរបូនខ្វៃ�ប្រាកឡាចប្រាតងគ �ូចជាការសិកិ�របូ�ជ៏ូតិ
ខ្វៃ�ប្រាកណាត�ូ់នេះចាន ះដែ�រ ។ ដែ�សបនាំទ តន់េះ�កន�ងគំ�ូំរទាំងំនេះ�ះម�ិប្រាតង់ឥតនេះខ្លាំ� ះ នេះ�នយកម៏�ិ
រលូ្ប�នេះពិកនេះនាំះដែ�រ បែ� ដែ�តវាមា�សិភាពិនេះកាងពិ�ន់េះពិ�ប�តចិ �ងិរតម់�ិនេះសិមន�ន ទាំងំប្រាសិងុ
នេះទ្ធ �ូចជាសិភាពិខ្វៃ�កណំាតដ់ែ�ល្បត�ញដែបបរល្ប�ងរនេះងៃនល្ប�ូនេះចនះ ។ នេះដាយនេះប្រាបនជូកម់កគូំរ
មួយសិរខ្វៃសិមតងៗ សិលិ្បបកររបូនេះ�ះ នេះ�នរតួ�ូចជាអ្ននកតម�ញ បនេះងើនតដែ�សបនាំទ តច់ាកផ់គង
�ន ប្រាបកបនេះដាយភាពិអ្នតធ់មត ់។ នេះ�កចាតទ់្ធ�កការបនេះងើនតសិលិ្បប:នេះ�ះថាំ ជាមនេះធោ�យ
មួយនេះ�នមប នប្រាគំបប់្រាគំង �ងិប�ធូ រអារមមណ៍៍�ើួ �ឯង។ វាអ្ន��ញ្ា តឱយនេះ�កសិញ្�ងឹតាំងំចតិត 
�ងិនេះ�ត តអារមមណ៍៍៖ អូ្នសិជូកម់តងមួយដែ�សៗ កន�ងរបូភាពិដែ�ល្បនេះ�កមា�ការប្រាគំបប់្រាគំង
ផង �ងិប�ធូ រផង ។ តាំមរយ��នំេះណ៍ន រការខ្វៃ�ការពិិ�តិយ�ជ៏ូតិរបសិប់្រាកមា រ ូបូានត ��រក
នេះ�នញ�ូវអ្នតតសិញ្ា ណ៍ �ងិអ្នតែ�យ័ដែ�ល្បសិងគមផតល្បឱ់យវា នេះ�នមប នដែសិៃងរកប្រាចកថ្មីមនមួយ ឬក៏
សិប្រាមាប�់ត ់វាតណំាងឲ្យយនេះសិរភីាពិមួយ។

Thread proposes a further departure from identifiable forms toward the 
abstraction of grid structure like a close-up study of the fabric. The lines 
are not perfectly straight nor seamless, but rather slightly wavy and uneven 
like the nature of the loosely knitted textile. Line by line through his brush, 
the artist acts like a weaver patiently constructing the interlacing threads. 
He describes this process to calm and control himself. It allows him to slow 
down, meditate and focus: one thread of brush at a time in a controlled yet 
loose manner. Through this process of a close examination that Robit strips 
off social codes attached to Krama to open up a new passage, or for him a 
kind of freedom. It presents a moment of reflection in an artist’s practice as 
a productive mode of artistic enquiry. Robit’s return to the basics of painting 
and his attention on interweaving lines through paintbrush reflects his 
journey of unlearning and relearning as an artist. It is also a process through 
which an opportunity for new possibilities is given rise to, perhaps one that 
evades the politics of form and the grid of nationalism.

Pen Robit
Thread/Construction 1, 

2019
Oil on Canvas 
155 x 120 cm



Pen Robit
Thread 1, 2018 
Oil on Canvas
75 x 110 cm

Pen Robit  
Thread 2, 2018
Oil on Canvas
75 x 110 cm

Pen Robit
Thread/Construction 2, 2019
Oil on Canvas 
155 x 120 cm



Pen Robit  
Thread 3, 2018
Oil on Canvas 
75 x 110 cm



Ket Monnyreak 
Central Market, 2022 
Acrylic on canvas
40x80cm 
Unique edition

កេ�ត មុន់ី�រ�័ស / KET MONNYREAK

ការង្ហាររបសិ ់ម��ន នរក័ស នេះ�ត តភាគំនេះប្រាចន�នេះ�នេះល្បនដែ�សបនាំទ តច់�សិ់ៗ  រាំងនេះផសងៗ �ងិ
ការនេះប្រាបនពិណ៌៍ប្រាសិសិន់េះ�នត រមួជាមួយ�ងឹការផគ� ធំាត�ទាំងំនេះនាំះយ៉ាែ ងប� �ិប្រាបសិប។់ នេះ�ក
ចូល្បចតិតយកប្រាតាំបត់ាំមសិកមមភាពិប្រាបចាខំ្វៃថ្មីៃរបសិអ់្ននករសិន់េះ�ភននំេះពិញ �ងិស្នាែ បតយកមម
ស្នាមញ្ាៗ ។ ការង្ហាររបសិម់��ន នរក័ស��វវិឌីឍពិនដែ�សល្បុតិៗ មកនេះ�ជាការនេះប្រាបនប្រា�សិដ់ែ�ស 
�ងិរបូរាំងស្នាមញ្ាៗ ។ សិពិៃខ្វៃថ្មីៃនេះ�កចូល្បចតិតបនេះងើនតសិលិ្បប�ជាមួយ�ងឹ�ៃតឺអាប្រាគំនល្បកិ 
�ងិការគូំរតាំមប្រាបព័ិ�ធឌីនជូនថ្មីល្ប។ 

Monnyreak’s works predominantly feature crispy lines, solid shapes and 
vibrant colours along with dream-like composition. Phnom Penh’s day-to-
day activities, simple architecture and intricate composition are his main 
inspiration and specialty. His works have evolved from very detailed fine 
lines to a clean, and basic geometry. His current favorite mediums are acrylic 
marker and digital drawing.

ម��ន នរក័ស ដាកត់ាំងំបង្ហាា ញ ឈុុតគំនូំូរ Treeline Urban Resort  ដែ�ល្បបង្ហាា ញពិនភាពិ
ប្រាសិសិសុ់្នាតរបសិស់ិណាឋា �រនេះ�ះតាំមរយ�ស្នាន ខ្វៃ�គូំររបសិន់េះ�ក។ របូ�នមួយៗនេះមនល្បនេះ�
ហ៊ាកប់ន�ូចជា របូភាពិដែ�ល្ប�កប្រាសិង់ពិនវនីេះ�អូ្នខ្វៃ�ការនេះ�នរទ្ធសិស�កចិ�នេះ�សិណាឋា �រនេះ�ះ
អ្នញ្�ងឹ។ នេះ�កពិិតជាចង់ឲ្យយអ្ននកទ្ធសិសនាំ��ទ្ធទួ្ធល្ប��អារមមណ៍៍ហ៊ាកប់ន�ូចជានេះ�
ទ្ធននេះនាំះ�ទ ល្បត់ាំមរយ�ការនេះមនល្បរបូទាំងំនេះ�ះ។ ឈឺ�តមួយនេះទ្ធៀតដែ�ល្បនេះ�កដាកត់ាំងំ
មា�នេះ�ម ះថាំ ឈុុតគំនូំូរ Thriving  គំជឺាឈឺ�តគំ�ូំរដែ�ល្បមា�បនាំទ តដ់ែតមួយ គូំរនេះដាយ



Ket Monnyreak 
Treeline Set, 2020 
Acrylic on cotton paper  
16 x 11 cm  
(Without frame)  
Unique edition

នេះប្រាបនប្រា�សិវ់ធិនស្នាមញ្ា នេះ�នយបង្ហាា ញពិនជូនវតិ�ម៏មាញកឹរបសិឈ់ឺមួញអាជូនវកមមតូចៗនេះ�
ទ្ធនប្រាកងុភននំេះពិញ។ នេះ�ល្បបណំ៍ងរបសិន់េះ�កគំចឺង់បង្ហាា ញថាំនេះដាយប្រា��ដ់ែតនេះប្រាបនវធិនគូំរ�៏
ង្ហាយប្រាសិលួ្ប �ងិការនេះប្រាបនប្រា�សិព់ិណ៌៍ នេះយនងអាចបង្ហាា ញពិនភាពិខ្វៃចនប្រាបឌីតិកន�ងការគំតិរបសិ់
នេះយនង��។ សិលិ្បប�ច�ងនេះប្រាកាយដែ�ល្បនេះ�កដាកត់ាំងំមា�នេះ�ម ះថាំ ផ�រថ្មីមន ដែ�ល្បជា
ស្នាែ បតយកមមមួយដែ�ល្បនេះ�កមា�ការសិរនេះសិនរយ៉ាែ ងខ្លាំើ ងំ។ ការ�យ�ំរវាងដែ�សនេះកាង 
�ងិដែ�សដែកងនេះធៃនឲ្យយការផល្បតិការង្ហារមួយនេះ�ះសិប�យផង ពិិ�កផង។ នេះ�កធាើ ប់
��ផល្បតិរបូគំ�ូំរផ�រថ្មីមនពិនម��មកដែ�រ បែ� ដែ�តសិប្រាមាបគ់ំ�ូំរថ្មីមននេះ�ះ នេះ�ក��នេះប្រាបនប្រា�សិ់
វធិនស្នាប្រាសិតថ្មីមន។

Monnyreak presents Treeline Urban Resort Set which captures the beauty 
of Treeline through his illustrations. Each artwork is like a frame taken 
from a video of touring around Treeline. He really wants the viewer to feel 
a sense of the environment by looking at these illustrations. The other set, 
Thriving Set; thick mono-line illustrations created by simple shapes, with the 
subject of showing the fun, exaggerated, fast-paced lifestyle of small local 
business owners in Phnom Penh. The purpose is to show that you have a lot 
of possibilities to express your funny and lame ideas with very simple line 
drawing, shape and minimal color combinations. And the last piece is Central 
Market, an architecture that always amazes him. The combination between 
curve and angular line is very fun and challenging for him to recreate in 
different style. He has created Central Market illustrations in different style 
but recently he has been very into risograph printing technique, a technique 
that prints spot colors on different layers with a hand-made looked texture 
and this inspired him to mimic this technique with his favorite subject using 
different medium.
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ប្រា��់ ដាលីីន់ / PRAK DALIN

ប្រា�ក ់ដាល្បន� គំជឺាសិលិ្បបការ�ន �ងិស្នាែ បតយករដែ�ល្បនេះប្រាបនប្រា�សិន់េះប្រាគំឿងសិណំ៍ង់ �ងិ
វតែ�ធមមជាតនិេះ�នមប នបនេះងើនតជាចមាើ ក ់�ងិការតនេះមើនងដែ�ល្បនេះមនល្បនេះ�ហ៊ាកប់ន�ូចជានេះប្រា�ង
ស្នាែ បតយកមមជាកដ់ែសិតង ដែ�ល្បចង់បង្ហាា ញពិនស្នាែ �ភាពិការអ្នភវិឌីឍនេះ�ទ្ធនប្រាកងុភននំេះពិញ។  
ការង្ហាររបសិដ់ាល្បន�ទ្ធទួ្ធល្ប��ការបផំ�សិគំ�ំតិពិនធមមជាត ិនេះដាយដាល្បន�នេះប្រាបនគំ�ំតិ �ងិ
�នំេះណ៍ន រការបនេះងើនតសិលិ្បប�ថ្មីមននេះ�នមប នបង្ហាា ញវានេះចញមក។ ដាល្បន�ចូល្បចតិតនេះប្រាបនប្រា�សិវ់តែ�
ដែ�ល្បមា�ប្រាស្នាបប់ែ� ដែ�តបង្ហាា ញវាតាំមរបូរាំងថ្មីមន។

As an artist and architect, Dalin uses natural and construction materials to 
create sculptures and installations that appear as architectural structures, 
focusing on the impact of Phnom Penh’s city development. Her artworks 
are inspired by nature and the process of conveying into visual art and 
installation. She experiments with different mediums and focuses on 
unconventional aspects of materials.

តាំមរយ�ទ្ធសិស��សិលិ្បប� �ងិស្នាែ បតយកមម ដាល្បន�សិកិ�ពិនទ្ធប្រាមង់ របូរាំង �ងិពិណ៌៍ខ្វៃ�
វតែ� នេះផសងៗនេះ�នមប នយកមកបនេះងើនតជារបូចមាើ ក ់�ងិការតាំងំបង្ហាា ញ។ ការង្ហាររបសិក់ញ្ា
នេះ�ត តនេះ�នេះល្បនការនេះប្រាបនប្រា�សិវ់តែ� ប្រាបចាខំ្វៃថ្មីៃ   នេះ�នមប នបនេះងើនតជាអ្នតែ�យ័ថ្មីមន ឬតួអ្នងគថ្មីមនអ្នៃនមួយ។ ដា
ល្បន��ងឹដាកត់ាំងំបង្ហាា ញសិលិ្បប�ដែ�ល្បមា�នេះ�ម ះថាំ Steel ដែ�ល្ប�ើ� ះបញ្� ងំពិនជូនវតិ �ងិ
ការដាឋា �នេះ�កន�ងប្រាបនេះទ្ធសិដែ�ល្បកពំិ�ងអ្នភវិឌីឍ។ របូរាំងខ្វៃ�ដែ�កបនេះងើនតនេះ�ជាភាស្នាមួយ
តាំមរយ�របូរាំង �ងិការតនេះប្រាមៀបជួូររបសិវ់ា នេះដាយមា�ការតភាជា បព់ិនដែ�សមួយនេះ�ដែ�ស
មួយ។ ការតភាជា ប�់ន ខ្វៃ�ដែ�កហ៊ាកប់ន�ូចជាសិដែមតងឲ្យយនេះ�នញ�ូវរបូភាពិ �ងិទ្ធ�ិឋាភាពិនេះ�
ជូ� វំញិ�ើួ �នេះយនង�ូចជាប្រាកមុម��សិស សិ�គំម� ៍�ងិភូមបិ្រាសិកុជានេះ�នម។

From an Art and Architecture perspective, Dalin explores and studies forms, 
shapes and colours with materials to create sculptures and installation. 
Her work focuses on creating character and meaning from conventional 
materials. Steel reflects construction expressing a thought about life and 
situation in developing countries. Those shapes are making a language 
with their body and direction; one line connecting to the other performing a 
structure that works as a composite system. Those body connections bring 
familiar images of our surroundings like a group of people, a community or 
a village.
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រងស នចាបអ់ារមមណ៍៍នេះល្បនការសិកិ� �ងិអ្ននេះងើតនេះល្បនម��សិស  បរសិ្នាែ � ធមមជាត ិ�ងិសិងគម។ 
នេះប្រាកាយពិននេះធៃនការអ្នសិរ់យ�នេះពិល្ប 2 �ន ជំាជូ�ួំយការថ្មីតនេះ�វទិ្ធយ��ើ ឈូឺក នេះ�កកច៏ាបន់េះផតនម
មា�ការចាបអ់ារមមណ៍៍នេះល្បនការថ្មីតរបូ។ សិពិៃខ្វៃថ្មីៃនេះ�កកពំិ�ងនេះធៃនការជាអ្ននកស្នារពិតម៌ា�
ថ្មីតនេះ�កាដែសិតភននំេះពិញបែ�សិត។៍ នេះ�កក�៏�សិកិ�វគំគថ្មីតរបូដែបបសិ�សិមយ័ �ងិ
ឯកស្នារនេះ�គំនេះប្រាមាងសិលិ្បប� សិ-សិ នេះ�នយក�៏�បនេះងើនតរបូភាពិសិលិ្បប�នេះផសងៗនេះ�នមប ន
បង្ហាា ញពិនទ្ធនំាំកទ់្ធ�ំងរវាងម��សិស �ងិធមមជាតនិេះ�ទ្ធននេះនាំះផងដែ�រ។

Rangsey is interested in studying and observing humanity, the environment, 
nature, and society. After 2 years of experience working as a camera assistant 
at Lotus radio, he has taken more interest in photography. He is currently 
working as a photojournalist for the Phnom Penh Post. Having studied in the 
Contemporary and Documentary Photography class at Sa Sa Art Projects, 
he created his first artwork – showcasing the connection between humanity 
and nature.

ភនមំា�កតប់្រាតាំនេះ�កន�ង អ្នណំា� កណំាពិយ �ងិចនេះប្រាមៀងដែ�មរជានេះប្រាចន�។ នេះគំពិណ៌៍នាំអ្នពំិន
មាឌី កពំិសិ ់ភាពិរងឹមា ំ�ងិ សិប្រាមសិ�់ប៏្រាសិសិប់្រាតកាល្បរបសិវ់ា។ ជាមួយ�ន នេះនាំះដែ�រ 
ប្រាបវតត ិ�ងិនេះ�ម ះភន�ំើះដែ�ល្បប្រាតរូវ���ូ�តាំដែ�មរនេះយនងចងប្រាកងជានេះរឿង�ទិាំ� 
�ណំាល្បតៗ�ន ពិនមួយជូនំាំ�ន់េះ�មួយជូនំាំ�។់ កាល្បពិននេះកមង រងស ន��អា�នេះ�នយ
ប្រាសិនេះមនប្រាសិខ្វៃមហ៊ាក�ូ់ចជា��នេះ�នញទ្ធ�ិឋាភាពិទាំងំនេះនាំះប្រាសិសិ់ៗ �ងឹដែភនក នេះ�នយវា��
�តិជាបន់េះ�កន�ងការចងចារំបសិន់េះ�ក។ នេះពិល្បនេះ�ក��នេះធៃន�នំេះណ៍ន រកាតន់េះ�តតនាំនាំកន�ង
តបំ��ុ់ង់រាំប នេះ�ក��ជួូបទ្ធ�ិឋាភាពិទាំងំនេះនាំះពិិតដែម� ដែតភនមួំយច�ួំ�ដែ�ល្បសិែតិនេះ�អ្នម
តាំម�ងផើូ វប្រាតរូវ�� នេះចាះ ដាប ់កាបជ់ូនកកាយ យ៉ាែ ងនេះសិៀមស្នាៃ ត ់�តន់េះ�នេះ�នយ។

Razed to the Ground, Leaving just a name. Cambodian mountains are written 
in poems, articles and songs describing their size, height, strength and 
beauty. At the same time, some of the history and names of the mountains 
were compiled by Khmer ancestors as tales from one generation to another. 
As a kid, Rangsey used to read and fantasize about seeing those scenes 
fresh in his eyes, and they stuck in his head. But as he traveled through the 
highland provinces recently, he came across those views, but some of the 
mountains along the road were quietly pierced, excavated, and dug up.

ហី៊ាន់ រងស ី/ HEAN RANSEY
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កេរឿន់ សុំ�ុម / ROEUN SOKHOM

Roeun Sokhom
Old building, 2022 
Watercolour  
37.50 x 55.50 cm 

Roeun Sokhom
Old buildings in Phnom 
Penh, 2022 
Watercolour  
37.50 x 55.50 cm

សិ���ម គំ ឺជា សិលិ្បបករ�� ម�� នេះគំមួយរបូ កន�ង សិ�គំម� ៍សិលិ្បប� នេះ� នេះ�តត �ត�់បំង។ 
ការអ្ន�� វតតរបសិន់េះ�កនេះ�ត តនេះល្បនការនេះប្រាបនប្រា�សិព់ិណ៌៍ទ្ធកឹ �ងិគំ�ូំរអាប្រាគំនល្បនក ក�ូ៏ចជា
ការអ្ន�� វតតគំ�ូំរ�ទ ល្ប ់�ងិការ�នំេះ�នងជានេះ�នម។ នេះ�កន�ង�ន  ំ2013 សិ���ម��បនេះងើនត
សិទូឌីនយែូសិលិ្បប�នេះ�តត�ត�់បំង ដែ�ល្បជាកដែ�ើងសិលិ្បប�សិប្រាមាបដ់ាកត់ាំងំបង្ហាា ញស្នាន ខ្វៃ�
របសិស់ិលិ្បបករនេះផសងនេះទ្ធៀតនេះ�កន�ងទ្ធនប្រាកងុនេះនាំះ។ នេះ�ក��នេះបនកទ្ធនតាំងំនេះ�ះនេះ�នងនេះ�នមប ន
បនេះងើនតជាកដែ�ើងពិិភាក�  �ងិជាកដែ�ើងតាំងំពិិព័ិរណ៍៍សិលិ្បប�ផង។  សិ���ម ធាើ ប�់�នេះគំ
អ្ននេះញ្ជានញនេះ�សិដែមតងការគូំររបូ�ទ ល្បស់ិប្រាមាបក់មមវធិននេះសិៀកនេះ�តាំមប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជា ជូបែ�� 
កូនេះរ ូ�រាំងំ �ងិប្រាបនេះទ្ធសិមួយច�ួំ�នេះទ្ធៀតនេះ�អ្នរឺ ូ�ប។

Sokhom is a leading figure in Battambang’s dynamic art community. His 
practice associates the use of watercolor and acrylic painting, as well 
as live painting performance and installation. In 2013, Sokhom founded 
Battambang art studio, an art space to exhibit other artists’ work in the 
city. He ran the space dedicated to discussion and creation, rather than an 
exhibition. Sokhom was on Live painting for circus shows in Cambodia, 
Japan, Korea, France, and Europe.

សិ���ម មា�នេះ�នមកនំេះណ៍ន តនេះ�ជាយប្រាកងុ�ត�់បំង។ នេះ�ករសិន់េះ�ទ្ធននេះនាំះរ�ូត�ល្ប់
នេះពិល្បបចជា�បប�ន។ នេះភំ�វដែ�ល្បនេះ�នេះល្បងប្រាកងុ�ត�់បំង នេះគំនេះប្រាចន�ដែតចាបអ់ារមមណ៍៍អ្ន�រ
សិមយ័�រំាំង នេះ�នយសិ���មកច៏ាបច់តិតប្រាសិ�ញអ់្ន�រប្រាបនេះភទ្ធនេះ�ះជាខ្លាំើ ងំដែ�រ។ កន�ង
នេះសិារគីំ�ូំរពិណ៍៍ទ្ធកឹថ្មីមននេះ�ះ សិ���មនេះល្បនកសិទួយស្នាែ បតយកមមពិិនេះសិសិសិមយ័�រាំងំនេះ�ទ្ធនប្រាកងុ
�ត�់បំង �ងិអ្ន�រមួយនេះ�ទ្ធនប្រាកងុភននំេះពិញផងដែ�រ។ សិ���មបង្ហាា ញពិនរនេះបៀបដែ�ល្បអ្ន�រ
ទាំងំនេះ�ះ�យ�ំ�ន ជាមួយ�ងឹការអ្នភវិឌីឍទ្ធនប្រាកងុថ្មីមន �ងិរនេះបៀបដែ�ល្បប្រាបជាជូ�នេះប្រាបនប្រា�សិ់
វារាំល្បខ់្វៃថ្មីៃ នេះដាយ�ើះនេះ�រក�រនេះបៀបរសិន់េះ��ដែ�ល្ប �ើះ�ើ សិប់តូ រជារនេះបៀបថ្មីមន។ 

Roeun Sokhom was born on the edge of Battambang City, and he lived there 
his whole life. The colonial-era buildings in Battambang that are a favourite 
feature of the city for visitors have always been familiar to and fascinating 
for Sokhom. In this new series of watercolours, the artist celebrates the 
distinctive architecture of the French period in Battambang and one of 
buildings in Phnom Penh. He also observes, with a unique vision, the way 
in which these buildings are integrated into the contemporary city, and still 
used by the local population every day, in new and old ways.



Roeun Sokhom
Cinema, 2022 
Watercolour  
37.50 x 55.50 cm

Roeun Sokhom
Old building, 2022 
Watercolour  
37.50 x 55.50 cm

Roeun Sokhom
Old building, 2022 
Watercolour  
37.50 x 55.50 cm 



ការង្ហាររបសិដ់ា�ន ដែតងនេះ�ត តនេះ�នេះល្បនការនេះធៃនឲ្យយរសិន់េះ�នងវញិ �ូវទ្ធប្រាមង់សិលិ្បប�ប�រាំណ៍ 
តាំមរយ�ការបនេះងើនតរបូរាំងថ្មីមនដែ�ល្បសិមប្រាសិប�ងឹការចង់��នេះ�ប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជា
បច�� បប�ន។ ដា�ន នេះប្រាបនប្រា�សិក់ារគូំរ នេះ�រ �ងិផគ� នំេះ�នមប នបនេះងើនតសិលិ្បប�របសិន់េះ�កនេះដាយយក
ទ្ធប្រាមង់តាំមក�ច ់�ងិ របូភាពិនេះ�កន�ងនេះទ្ធវកថាំដែ�មរ។ ការង្ហាររបសិន់េះ�កប្រាតរូវការភាពិ
អ្នតធ់មត�ុ់សិ ់ការនេះធៃន�ដែ�ល្បៗ�ូចពិនជូនំាំ�ច់ាសិប់�រាំណ៍។ ការង្ហារទាំងំនេះ�ះកប៏ង្ហាា ញពិន
ការ�ើ សិប់តូ រខ្វៃ�សិលិ្បប�តាំមនេះពិល្បនេះវ� �ងិនេះ�នរតួជាការចូល្បរមួអ្នភរិកសផងដែ�រ។  ។

Dany is known for reinterpreting ancient Khmer cultural forms and practices 
that retain aesthetic and moral ground in today’s Cambodia. Whether 
appropriating traditional ornamental codes or mythological characters, 
Dany employs knowledge of codified forms and techniques ranging from 
painting to sewing and collaging with novel materials. His arduous and often 
delicate practice requires repetition and patience reminiscent of traditional 
master-artisan production methods, yet he embraces change and plays as 
forms of preservation.

កាង្ហាររបសិដ់ា�នគំជឺាប្រាបនេះភទ្ធសិលិ្បប�សិ�សិមយ័ដែ�ល្បនេះប្រាបនប្រា�សិភ់ាពិបតដ់ែប�ខ្វៃ�
ក�ចរ់ចនាំដែ�មរជាក�ចប់�រាំណ៍ដែ�ល្បនេះធៃនប្រាតាំបត់ាំមធមមជាត។ិ ការបនេះងើនតសិលិ្បប�របសិ់
នេះ�កតប្រាមរូវឲ្យយមា�ភាពិអ្នតធ់មត ់�ងិការនេះធៃន�ដែ�ល្បៗ ដែ�ល្បរលំ្បកឹនេះយនងពិនចាសិប់�រាំណ៍
ដែ�ល្បចណំាយនេះពិល្បយ៉ាែ ងយូរកន�ងការបនេះងើនតអ្នៃនមួយ ឲ្យយ��ឥតនេះខ្លាំ� ះ�ូចជាការត�ញ
សូិប្រាតជានេះ�នម។ នេះបននេះមនល្បពិនចមាៃ យ ការង្ហាររបសិន់េះ�កហ៊ាកប់ន�ូចជា ប្រាកណាត�់ែ ក់
�ូនេះចនះ បែ� ដែ�តនេះ�នេះពិល្បដែ�ល្បនេះយនងនេះ�ជូតិវា នេះយនង�ងឹនេះ�នញពិនស្នាន ខ្វៃ��ប៏� �ិប្រាបសិប ់�ងិ
ភាពិល្បមុតិខ្វៃ�សិលិ្បប�ទាំងំនេះ�ះ។ ជារមួការង្ហារទាំងំនេះ�ះបង្ហាា ញពិនការវវិឌីឍខ្វៃ�វតែ� នេះផសងៗ 
�ងិចនំេះណ៍ះ�ងឹថ្មីមន។

Dany’s artwork creates contemporary work that employs a flexible 
knowledge of kbach rachana, or Khmer decorative forms – an ancient code of 
organic shapes and patterns applied in different styles. His practice requires 
repetition and patience reminiscent of traditional master-artisan methods of 
production, such as silk weaving. From a distance Chan’s art even resembles 
tapestry work, but upon closer viewing his technique is revealed. His work is 
about the evolution of materials and knowledge.

ចាន់់ ដាន់ី / CHAN DANY

Chan Dany
Wildflower, 2022

Coloured pencil shavings,
glue, wood 

200 x 100 cm



Chan Dany
Pumpkin flower, 2022
Coloured pencil shavings,
glue, wood 
37 x 30 cm



Chan Dany
Buddhapada, 2022
Coloured pencil shavings, glue, wood 
40 x 40 cm

Chan Dany,
Chan Bom Leng Khloun (Chan flower transforms), 2022 
Coloured pencil shavings 
40 x 50 cm



ណាតាលីី លីី / NATALY LEE

ណាតាំល្បន ល្បន គំជឺាអ្ននករចនាំ �ងិអ្ននកជូនំាំញថ្មីតរបូ។ ការង្ហាររបសិណ់ាតាំល្បន មា�
តាំងំពិន ការរចនាំមែូ� ការរចនាំផល្បតិផល្ប �ងិការថ្មីតរបូជានេះ�នម នេះ�នយតាំមរយ�
ការង្ហារទាំងំអ្នសិន់េះ�ះ ណាតាំល្បនចង់បនេះញ្�ញ�ូវភាពិប្រាសិសិសុ់្នាតខ្វៃ�វតែ� ដែ�ល្បនេះយនងនេះ�នញ
ជានេះរៀងរាំល្បខ់្វៃថ្មីៃ។ ណាតាំល្បននេះជូឿជាកថ់ាំ នេះទាំះបនជានេះពិល្ប�ើះវាប�ំងំ�ើួ �កពិ៏ិតដែម� បែ� ដែ�ត
នេះពិល្បនេះយនងផគួបផសទំ្ធសិស�វសិិយ័ សិមាសិភាពិ កតននេះមតាំត  �ងិភាពិរនេះសិនបរមួ�ន  ភាពិប្រាសិសិ់
សុ្នាត�ងឹនេះល្បចរបូរាំងនេះចញមក។ តាំមរយ�របូថ្មីតរបសិអ់្ននកនាំង ណាតាំល្បនចង់បនេះងើនត
ឲ្យយមា�ទ្ធនំាំកទ់្ធ�ំងកា�ដ់ែតជូតិសិនទិ្ធធ �ងិការនេះចះប្រាសិ�ញរ់បសិដ់ែ�ល្បនេះ�ជូ� វំញិ�ើួ �នេះយនង
រាំល្បខ់្វៃថ្មីៃ។ នេះបននេះយនងអាចរសិន់េះ�ដែបបនេះ�ះ�� ជូនវតិនេះយនង�ងឹកា�ដ់ែតមា��យ័ �ងិ
កា�ដ់ែតប្រាបនេះសិនរនេះ�នង។

Nataly Lee is a designer and photographer. From branding and styling to 
product design and photography, Nataly sees her work as a way of bringing 
out the beauty in everyday things. She believes that, though sometimes 
hidden, with the right combination of perspective, composition, compassion, 
and sensitivity, beauty can always be found. Through her photographs, 
Nataly hopes to inspire a deeper connection and appreciation for the things 
around us, so that we can live richer and more meaningful lives.

ណាតាំល្បន ចូល្បចតិតបង្ហាា ញនេះយនងអ្នពំិនទ្ធប្រាមង់ដែ�ល្បដែបើកៗ តាំមរយ�ការថ្មីតរបូពិន
ប្រា�រូ�បញ្ជា ។ នេះ�ះជាវធិនទាំកទ់ាំញមួយដែ�ល្បអ្ននកនាំងនេះប្រាបន នេះ�នមប នបង្ហាា ញនេះយនងអ្នពំិនរនេះបៀប
នេះមនល្បនេះ�នញពិិភពិនេះ�កពិនប្រាជូងុមួយនេះផសងនេះទ្ធៀត។ របូថ្មីតទាំងំនេះ�ះប្រាតរូវ��ថ្មីតនេះ�នេះកាះ 

Kangaroo ប្រាបនេះទ្ធសិអូ្នប្រាស្នាត ល្បនកន�ង�ន  ំ2019 បែ�នាំម �ដែ�ម��នេះពិល្បនេះភើនងនេះ�ះខ្វៃប្រាពិមួយ��
នេះធៃនឲ្យយមួយភាគំបនខ្វៃ�នេះកាះនេះ�ះ���បនេះ�ះ នេះ�នយប�ំើ ញអ្នៃនៗ ប្រាគំបយ់៉ាែ ង។ អ្ននកនាំងចង់
ឲ្យយរបូភាពិទាំងំអ្នសិន់េះ�ះបង្ហាា ញអ្នពំិន នេះពិល្បនេះវ� ល្ប�ំ ភាពិង្ហាយដែបក �ក ់�ងិភាពិ
អ្នតធ់�ខ់្វៃ�ធមមជាតផិងដែ�រ។

Increasingly, Nataly is drawn to abstract forms and finds shooting from 
drones an engaging way to show us how to see the world differently. These 
photographs were taken in Kangaroo Island, Australia before the wildfires 
ripped through a third of the island in 2019 — destroying everything in its 
path. The images speak of time and space and the fragility, yet also the 
resilience, of nature.

Nataly Lee
Boom 1, Kangaroo Island, 
Australia, 2019
Digital print on canvas 
80x142cm  
Edition 5 + 1 AP

Nataly Lee
Boom 2, Kangaroo Island, 
Australia, 2019
Digital print on canvas 
80x142cm  
Edition 5 + 1 AP

Nataly Lee
Boom 3, Kangaroo Island, 
Australia, 2019
Digital print on canvas 
80x142cm  
Edition 5 + 1 AP



Nataly Lee
Drift, Kangaroo Island, 

Australia, 2019
Digital print on canvas 

80x142cm  
Edition 5 + 1 AP 



អំំពីី�ុរចីន់ទគីីរ ី/ ABOUT BOREY CHANKIRI

ប� រចី�ទគំនរ ីនាំមំក�ូវរនេះបៀបរសិន់េះ�ថ្មីមនមួយដែ�ល្បនេះ�ត តសិខំ្លាំ�ន់េះល្បនការនេះប្រាបនប្រា�សិទ់្ធនធាើ របសិ់
ម��សិស។ ការរចនាំផទះនេះ�ប� រចី�ទគំនរនីេះកនតនេះចញពិនការប្រាស្នាវប្រាជាវអ្នសិរ់យ�នេះពិល្បយ៉ាែ ងយូរ 
នេះ�នមប នដែសិៃងយល្បអ់្នពំិនតប្រាមរូវការពិិតប្រា�ក�កន�ងការរសិន់េះ�របសិប់្រាបជាជូ�ដែ�ល្បរសិន់េះ�
ទ្ធនប្រាកងុភននំេះពិញ។ នេះ�នមប នរចនាំផទះ �ងិបើង់នេះមនេះ�នង នេះយនងមា�ទ្ធសិស�វសិិយ័ថាំគំ�ណ៍ភាពិ
ជូនវតិរបសិម់��សិសអាប្រាសិយ័�ងឹនេះរឿងពិនរយ៉ាែ ង៖  ទ្ធនមួយគំទឺ្ធនំាំកទ់្ធ�ំងរវាងម��សិស�ងឹ
ម��សិស ទ្ធនពិនរគំគឺំ�ណ៍ភាពិកដែ�ើងដែ�ល្បម��សិសរសិន់េះ� �ងិនេះធៃនការង្ហារ។ តាំមរយ�ប� រ ី
ច�ទគំនរ ី   ប្រាកមុ�ា� �អ្ននឺេះប�ដែល្ប� (Urbanland) រះិរកមនេះធោ�យនេះ�នមប នសិប្រាមួល្ប�ល្ប់
ការរសិន់េះ�របសិម់��សិសនេះដាយយកចតិតទ្ធ�កដាកក់ារស្នាងសិង់នេះល្បន សិ� វតែភិាពិ សិ�តសិិ�� 
ម��ង្ហារខ្លាំងកន�ងផទះ សិ�គំម� ៍ការរសិន់េះ�
ជូតិសិនទិ្ធធ�ិងឹ�ន ជាមួយអ្ននក�ខ្វៃទ្ធ ការរសិន់េះ�ជូតិសិនទិ្ធធជិាមួយធមមជាតខិ្វៃបតង �ងិគំតិគូំរពិន
ល្ប�ូំរ�យល្បក់ន�ងផទះ �ងិពិ�ើធឺមមជាតផិងដែ�រ។  

ការតាំងំពិិព័ិរណ៍៍ The Space in Between គំជឺាឧទាំ�រណ៍៍ខ្វៃ�សិកមមភាពិមួយដែ�ល្ប
នេះយនងនេះធៃននេះ�នងនេះ�នមប ននាំយំកមា� សិផ់ទះ �ងិប្រាបជាជូ�នេះ�ទ្ធនប្រាកងុភននំេះពិញនេះ�ុះនេះ�កា�ក់ារ
រសិន់េះ�ដែ�ល្បកា�ដ់ែតប្រាបនេះសិនរជាងម��។ មែោងការដាកត់ាំងំពិិព័ិរណ៍៍នេះ�ះក�៏ងឹផតល្បឱ់កាសិ
ឲ្យយអ្ននកប្រាសិ�ញស់ិលិ្បប�អាចជួូប�ន នេះ�នមប នទ្ធសិសនាំសិលិ្បប� �ងិដែចករដំែល្បងចនំេះណ៍ះ�ងឹ
អ្នពំិនស្នារ�សិខំ្លាំ�ខ់្វៃ�សិលិ្បប� �ងិស្នាែ បតយកមមនេះ�កន�ងជូនវតិនេះយនង នេះ�នយ��ដែសិៃងយល្បព់ិន
ការបនេះងើនតសិលិ្បប�នេះផសងៗកន�ងនេះពិល្បដែតមួយនេះនាំះផងដែ�រ។

Borey Chankiri brings a people-centred design philosophy to life, driven by 
research, to address the needs of aspirational middle class living in Phnom 
Penh. We embrace a design philosophy which defines that the quality of 
people’s lives is dependent on 2 things: the quality of relationship with other 
people, and the quality of the spaces people live and work in. With Chankiri, 
Urbanland sets out to address what people care about the most – security 
and safety, interior functions, community and a sense of belonging, as well 
as incorporating the essence of nature through careful consideration of the 
flow of light and air inside each home.  

The Space in Between exhibition is a showcase of our commitment to invite 
people to step forward into a better way of living by serving as a platform for 
art lovers to mingle and share knowledge about the importance of art and 
architecture in our lives as well as the making of it.

ប្រាកមុ�ា� �  អ្ននឺេះប�ដែល្ប� (Urbanland)  ប្រាតរូប��បនេះងើនតនេះ�នងកន�ងនេះ�ល្បបណំ៍ងនេះធៃនឲ្យយជូនវតិ
រសិន់េះ�របសិម់��សិសកា�ដ់ែតល្បបុ្រាបនេះសិនរជាងម�� នេះដាយយកតប្រាមរូវការរបសិពួ់ិកនេះគំមក
នេះធៃនជាកតាំត ពិិចារណាចមបងសិប្រាមាបរ់ាំល្បទ់្ធនធាើ  កដែ�ើងរសិន់េះ� នេះធៃនការ �ងិបទ្ធពិិនេះស្នាធ�៍
ទាំងំអ្នសិដ់ែ�ល្បនេះយនងបនេះងើនតនេះ�នង។  កន�ងនាំមជាប្រាកមុ�ា� �អ្នចល្ប�ប្រាទ្ធពិយមួយដែ�ល្ប
ប្រាបកា�យ់កការរចនាំជាធ ំ នេះយនង�ំ� នំេះបតជំា�បំ្រាទ្ធសិលិ្បបករ �ងិសិ�គំម�ស៍ិលិ្បប:នេះ�
ប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជាដែ�ល្បចូល្បចតិត �ងិប្រាសិ�ញក់ាររចនាំ  �ងិស្នាែ បតយកមម។  ប្រាកមុ�ា� �អ្ននឺេះប�
ដែល្ប� (Urbanland) សិងឹមឹថាំ�ងឹអាចចូល្បរមួចដំែណ៍កនេះល្បនកសិទួយវសិិយ័សិលិ្បប:នេះ�
ប្រាបនេះទ្ធសិកមុ�ជាឲ្យយ��ល្បដុែថ្មីមមួយកប្រាមតិនេះទ្ធៀត នេះ�នយកន�ងនេះពិល្បដែតមួយនេះនាំះដែ�រកផ៏តល្ប់
ឱកាសិឲ្យយប្រាបជាជូ�ដែ�មរយល្ប�់ងឹ ប្រាសិ�ញ ់�ងិនេះមនល្បនេះ�នញការ�តិ�បំ្រាបងឹដែប្រាបងរបសិ់
សិ�គំម��៍រ៏សិរ់នេះវកីមួយនេះ�ះផងដែ�រ។

Urbanland is here to enrich lives by putting people at the heart of every space 
and experience we create. As a design-focused company, we are committed 
to supporting the artists and like-minded communities in Cambodia who 
share common inspirations in architecture and design. Urbanland hopes to 
be part of elevating Cambodia’s arts scene to another level and at the same 
time, giving more access to the public to understand and appreciate the hard 
work of this vibrant community.  
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