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Contemporary And (C&) is a dynamic platform for reflecting and connecting ideas and discourses on
contemporary visual arts from Africa and its Global Diaspora. C& publishes weekly features, columns, reviews,
and interviews in English and French on contemporaryand.com. C& América Latina (C& AL) focuses on the
connections between Latin America, the Caribbean, and Africa (amlatina.contemporaryand.com). Texts on this
platform are published in Portuguese, Spanish, and English. The C& print issues are published twice a year.
CONTEMPORARYAND.COM
#WEARECONTEMPORARYAND

Sa Sa Art Projects គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលដំណើរការដោយវិចិត្រករដែលឧទ្ទិសដល់ការអនុវត្តសិល្បៈសហសម័យ
ប្រកបដោយការពិសោធន៍ និងសំខាន់។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2010 ដោយសមាគមសិល្បៈ Stiev Selapak ហើយបាន
ដំណើរការពីអគារផ្ទះល្វែងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រ និងរស់រវើកដែលគេស្គាល់ថាជាអគារសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់ឆ្នាំ 2017
នៅពេលដែលអគារនេះត្រូវបានវាយកម្ទេចដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្មី។ នៅទីតាំងថ្មីរបស់ខ្លួន គម្រោងសិល្បៈ Sa Sa បានផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរក
ការចូលរួមកាន់តែខ្លាំងជាមួយសិល្បករវ័យក្មេង និងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈរបស់កម្ពុជា ខណៈពេលដែលបន្តបង្កើត
កិច្ចសន្ទនាកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយសិល្បករក្នុងតំបន់អាស៊ី តាមរយៈកម្មវិធីអប់រំប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ការតាំងពិព័រណ៍
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មិនត្រូវបានចងភ្ជាប់នឹងរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការរឹងរូស គម្រោងសិល្បៈ Sa Sa អាចអភិវឌ្ឍសរីរាង្គ និងសម្របតាមបរិបទដែលផ្លាស់
ប្តូរ និងតម្រូវការរបស់សហគមន៍ដែលវាធ
 កា
្វើ រជាមួយ។

Sa Sa Art Projects is an artist-run initiative dedicated to experimental and critical contemporary art practices.
It was founded in 2010 by the arts collective Stiev Selapak and operated from a historic and vibrant apartment complex known as the White Building in Phnom Penh until 2017, when the building was demolished
for new development. At its new location, Sa Sa Art Projects has shifted toward a stronger engagement with
Cambodian young artists and art graduates while continuing to build a deeper dialogue with artists within
Asia through its creative education programs, exhibitions, its signature Pisaot artist residency, and other
collaborative projects. With its activities, Sa Sa Art Projects addresses Cambodia’s lack of infrastructure for
contemporary art education and engagement. By not being bound to a rigid organizational structure, Sa Sa
Art Projects is able to evolve organically and adapt to the changing context and needs of the communities it
works with.
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គំំ និិ ត នៃៃ កា របង្កើើ�តបណ្តាា� ញ ទំំ នា ក់់ ទំំ ន ងថ្មីី�ដែែលមានតម្លៃៃ� នៅ ក្នុុ�ងកម្មមវិិ ធីី

រួួមគ្នាា�

នៅតែែបន្តត!

វែែងឆ្ងាា�យ

និិងស្វិិ�តស្វាា�ញក្នុុ�ងការនាំំមកនូូវ

និិងបានបង្កើើ�តកិិច្ចចសហប្ររតិិបត្តិិ�ការ

ពិិភពលោក។

បណ្តាា�ញទំំនាក់់ទំំនងថ្មីី�មួួយ

មហោស្ររពពិិព័័រណ៌៌ សិិល្្បៈៈសហសម័័យអន្តតរជាតិិ Documenta fifteen

ដ៏៏គួួរឱ្្យរំំភើើបមួួយនៅជុំំ�វិិញ

គម្រោ��ោងបង្កើ�ើ�តបណ្តាា�ញទំំនាាក់់ទំំនង (Weaving Network) គឺឺកំំពុុងតែែ

យើើងខ្ញុំំ��គឺឺគ្រឹះះ��ស្ថាា�នបោះះពុុម្ពពដែែលមានឈ្មោះះ��ថា Contemporary And (C&)

ចាប់់ផ្តើើ�មបង្កើើ�តកិិច្ចចសហប្ររតិិបត្តិិ�ការ និិងការចាក់់ស្រេះះ��ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយ

ដែែលជាកម្មមវិិធីីផ្្សព្វវផ្្សាយ និិងផ្្សារភ្ជាា�ប់់ស្នាា�ដៃៃសិិល្្បៈៈចម្រុះះ�� របស់់ផលិិតករ
ផ្នែែ�កវប្្បធម៌៌មកពីីទ្វីី�បអាហ្រ្វិិ��ក
រយៈៈពេេលប្ររហែែល

បណ្តាា�ញនៃៃអ្ននកបោះះពុុម្ពពផ្្សាយរបស់់

និិងអង្គគការចំំណាកស្រុុ�កពិិភពលោក។

១០ឆ្នាំំ��កន្លលងមកនេះះ�

គ្រឹះះ��ស្ថាា�នបោះះពុុម្ពព

បណ្តាា�ញមតិិចម្រុះះ��ដែែលមានការវិិវឌ្្ឍន៍៍ឥតឈប់់ឈរជាសកល
ចែែករំំលែែកអំំពីីរឿឿងរ៉ាា�វប្ររវត្តិិ�សាស្រ្តត�និិងបទពិិសោធន៍៍

C&

កម្មមវិិធីីមហោស្ររពពិិព័័រណ៌៌សិិល្្បៈៈ

សហសម័័យអន្តតរជាតិិ Documenta fifteen (Documenta’s Lumbung

គឺឺជា

of

និិងដែែល

Publisher)

ដោយសារគំំនិិតជាច្រើើ�ន

ទំំនាក់់ទំំនងរបស់់ពួួកយើើងទាំំងអស់់គ្នាា�។

ដែែលជួួយផ្្សាភ្ជាា�ប់់បណ្តាា�ញ

បណ្តាា�ញនៃៃអ្ននកបោះះពុុម្ពពផ្្សាយ

ព្ររមទាំំងជជែែកវែែក

(Lumbung of Publisher) ដែែលជាបណ្តាា�ញនៃៃអ្ននកបោះះពុុម្ពពផ្្សាយឯករាជ្្យ

មាតាការឿឿង និិងព្រឹឹ�ត្តិិ�ការណ៍៍ ដែែលមានផ្តតល់់ជូូនតាមប្ររព័័ន្ធធអនឡាញ នៅ

ទស្្សនវិិស័័យ តម្លៃៃ� និិងតម្រូូ�វការរួួម។សម្រាា�ប់់រយៈៈពេេលប្រាំំ��ថ្ងៃៃ� ពួួកគេេនឹឹង

ញែែកអំំពីីសិិល្្បៈ�សហសម័័យ។ គ្រឹះះ��ស្ថាា�នបោះះពុុម្ពព C& Cosmos មានទាំំង

ចំំនួួន២១រូូប មកពីីជុំំ�វិិញពិិភពលោក មានមូូលដ្ឋាា�នផ្នែែ�កលើើបទពិិសោធន៍៍

ខាងក្រៅៅ� ព្ររមទាំំងនៅចន្លោះះ��៖ តាមរយៈៈភាសាឌីីជីីថល និិងការជួួបផ្ទាា�ល់់។

ប្រើើ�ប្រាា�ស់់ទីីកន្លែែ�ង ruruHaus និិងកន្លែែ�ងផ្្សេេងទៀៀតនៃៃកម្មមវិិធីីជាសាធារណៈៈ
របស់់ មហោស្ររពពិិព័័រណ៌៌សិិល្្បៈៈសហសម័័យអន្តតរជាតិិ Documenta

យើើងមានសេេចក្តីី�រំំភើើបរីីករាយណាស់់ដែែលបានទទួួលការអញ្ជើើ�ញពីីកម្មមវិិធីី

fifteen ដើើម្្បីីផ្្សាភ្ជាា�ប់់ក្រុុ�មការងារសមូូហភាព (Lumbung) ជាមួួយនឹឹង

ឱ្្យដឹឹកនាំំសម្រេេ�ចគម្រោោ�ង

សិិល្្បករ លុុមប៊ុុ�ង (Lumbung)។

មហោស្ររពពិិព័័រណ៌៌សិិល្្បៈ�សហសម័័យអន្តតរជាតិិ Documenta fifteen
កាារបង្កើ�ើ�តបណ្តាា�ញទំំនាាក់់ទំំនង៖

ទស្្សនិិ ក ជនក្នុុ�ងទីី ក្រុុ� ង កាសែែលនិិ ង ប្ររព័័ ន្ធធអេេ កូូ ឡូូ ស៊ីី� របស់់ ស មាជិិ ក ក្រុុ� ម

នៅ�ៅលើ�ើ

ឯកសាារនិិងនៅ�ៅនឹឹងកន្លែ�ែង (Weaving Networks: On Paper, In Places)
។ ការបង្កើើ�តបណ្តាា�ញទំំនាក់់ទំំនងសកលគឺឺជាមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះះ��នៃៃការងាររបស់់

សំំណួួរពាក់់ព័័ន្ធធបញ្ហាា�ប្ររឈមនិិងសក្តាា�នុុពលនៃៃការបោះះពុុម្ពពផ្្សាយ

មួួយក្រុុ�មសិិល្្បករលុុមប៊ុុ�ង (Lumbung) ចំំនួួនបួួន និិងអ្ននកនិិពន្ធធបួួនរូូបមក

ទាំំងពីីរនេះះ�។

យើើង។ នៅក្នុុ�ងបរិិបទនេះះ�គ្រឹះះ��ស្ថាា�នបោះះពុុម្ពព C&ដោយមានការសហការជា
ពីីសហគមន៍៍

C&

នៃៃការចែែកចាយ

របស់់យើើងបានរួួមគ្នាា�បង្កើើ�តបានជាឯកសារបោះះពុុម្ពព

កិិច្ចចសហការរវាង

ទម្ររង់់

គឺឺជាប្ររធានបទរួួមរបស់់គម្រោោ�ង

គម្រោ��ោងបង្កើ�ើ�តបណ្តាា�ញទំំនាាក់់ទំំនង

(Weaving Networks) និិង បណ្តាា�ញនៃ�ក្រុ�ុមអ្ននកបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាា�យ

ផ្្សាយខុុសៗគ្នាា�ចំំនួួនបួួនដែែលទីីបំំផុុតបានមកដល់់ក្នុុ�ងដៃៃរបស់់អ្ននក!
ព្រឹឹ�ត្តិិ�ការណ៍៍ដែែលបានកើើតឡើើង៖

និិងការបង្កើើ�តជាក្រុុ�ម

(Lumbung of Publishers) នឹឹងត្រូូ�វបានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងឱ្្យឃើើញ តាមរយៈៈ
អត្ថថបទការសែែតឬ ទស្្សនវដ្តីី�នៅលើើគ្រឹះះ��ស្ថាា�នបោះះពុុម្ពពវេេបសាយ C&

អ្ននកនិិពន្ធធរបស់់កម្មមវិិធីីC&ម្នាា�ក់់ៗបាន

platform

(contemporaryand.com)ក៏៏ដូូចជាតាមរយៈៈការទៅជួួបផ្ទាា�ល់់

ចំំណាយពេេលជាមួួយក្រុុ�មសិិល្្បករលុុមប៊ុុ�ង (Lumbung) រៀៀងៗខ្លួួ�នដោយ

ដល់់ទីីកន្លែែ�ងនៅក្នុុ�ងទីីក្រុុ�ង Kassel។

ការអនុុវត្តត សហគមន៍៍ និិងបរិិស្ថាា�នរបស់់ពួួកគេេ។ ជាលទ្ធធផល អ្ននកនិិពន្ធធម្នាា�

គម្រោ��ោងបង្កើ�ើ�តបណ្តាា�ញទំំនាាក់់ទំំនង (Weaving Networks) ត្រូូ�វបាន

បទពិិសោធន៍៍ដ៏៏ពិិសេេសនេះះ�។ អ្ននកនិិពន្ធធរបស់់គ្រឹះះ��ស្ថាា�នបោះះពុុម្ពព C&Yina

Auslandsbeziehungen (IFA) និិងក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាសិិល្្បៈៈប្ររទេេសស្វីី�ស Pro

សម្ររបតាមបរិិបទតំំបន់់របស់់ពួួកគេេ

ដើើម្្បីីស្វែែ�ងយល់់ដឹឹងអំំពីីចក្ខុុ�វិិស័័យ

ក់់ៗបានសរសេេរអត្ថថបទចំំនួួន៤ខុុសប្លែែ�កពីីគ្នាា�

ដែែលបានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីី

បង្កើើ�តឡើើងដោយ គ្រឹះះ��ស្ថាា�នបោះះពុុម្ពព C& ដោយមានវិិទ្្យាស្ថាា�ន Institut für

Jiménez Suriel មកពីីសាធារណរដ្ឋឋ ដូូមីីនីីក បានធ្វើើ�ដំំណើើរទៅ អង្គគការ

Helvetia ជាដៃៃគូូសហប្ររតិិបត្តិិ�ការ។ ក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាសិិល្្បៈៈប្ររទេេសស្វីី�ស Pro

Gloria Kiconco មកពីីប្ររទេេសអ៊ូូ�ហ្គគង់់ដា បានចំំណាយពេេលទៅនៅបណ្ណណ

of Publishers) ផងដែែរ។

Más Arte Más Acción នៅទីីក្រុុ�ងបូូហ្គោោ�តា ប្ររទេេសកូូឡុំំ�ប៊ីី�។ អ្ននកនិិពន្ធធ

Helvetia ក៏៏បានជួួយគាំំទ្ររដល់់បណ្តាា�ក្រុុ�មអ្ននកបោះះពុុម្ពពផ្្សាយ ( Lumbung

សារប្ររវត្តិិ�សាស្ត្ររ� The Black Archives នៅទីីក្រុុ�ង Amsterdam ប្ររទេេស

ហូូឡង់់។ អ្ននកនិិពន្ធធ Serine Mekoun មកពីីប្ររទេេសបែែលហ្្សិិកនឹឹង តូូហ្គោោ�

សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណយ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅចំំពោះ�ះ�កម្មមវិិធីីមហោ�ោស្រ�ពពិិព័័រណ៌៌

អ្ននកនិិពន្ធធ Russel Hlongwane មកពីីប្ររទេេសអាហ្វ្រិិ��កខាងត្្បូូង បាន

យើ�ើងខ្ញុំំ�ឱ្យយចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីនេះ�ះ។

បានទៅគម្រោោ�ងសិិល្្បៈ�ស-ស នៅទីីក្រុុ�ងភ្នំំ�ពេេញ ប្ររទេេសកម្ពុុ�ជា ខណៈៈដែែល

សិិល្បៈៈ�សហសម័័យអន្តតរជាាតិិ Documenta fifteen ដែ�លបាានអញ្ជើ�ើ�ញ

ចំំ ណា យ ពេេ ល សិិ ក្្ សា ស្វែែ� ង យ ល់់ អំំ ពីី កា រ អ នុុ វ ត្តត ជា ស មូូ ហ ភា ព រ ប ស់់
សហគមន៍៍សិិល្្បៈៈ Jatiwangi Art Factory នៅប្ររទេេសឥណ្ឌូូ�នេេស៊ីី�។

ហើើយពេេលនេះះ�សូូមឱ្្យយើើងបន្តតធ្វើើ�ការបង្កើើ�តបណ្តាា�ញជាបន្តតបន្ទាា�ប់់...

លទ្ធធផលជាក់់ស្តែែ�ង ដែែលបានមកពីីការ ចុះះ�ជួួបសិិក្្សាផ្ទាា�ល់់នៅកន្លែែ�ទាំំងបួួន

ផ្្សេេ ង គ្នាា�នេះះ�បានជួួ យ ពង្រីី� ក បណ្តាា� ញ ទំំ នា ក់់ ទំំ ន ងរបស់់ គ្រឹះះ��ស្ថាា� ន បោះះពុុ ម្ពព
C&ក្នុុ�ងរបៀៀបថ្មីី�ដ៏៏ល្អអគឺឺការបោះះពុុម្ពពផ្្សាយចំំនួួនបួួនដែែលត្រូូ�វបានបង្កើើ�តនិិង
បោះះពុុម្ពពផ្្សាយដោយក្រុុ�មសិិល្្បករទាំំង៤របស់់យើើង៖ ខណៈៈពេេលដែែលការ

បោះះពុុម្ពពផ្្សាយនីីមួួយៗមានបញ្ចូូ�លអត្ថថបទទាំំងបួួនសរសេេរដោយអ្ននកនិិពន្ធធ
របស់់គ្រឹះះ��ស្ថាា�នបោះះពុុម្ពព C& និិងអត្ថថបទដោយ Abdul Halik Azeez របស់់
យើើង ទម្ររង់់អត្ថថបទគឺឺខុុសប្លែែ�កពីីគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងរូូបភាព អារម្មមណ៍៍
និិងស្មាា�រតីី។ចំំណែែកធំំបំំផុុតនៃៃការបោះះពុុម្ពពផ្្សាយនេះះ�
ចែែកចាយក្នុុ�ងតំំបន់់ដល់់សហគមន៍៍ទាំំងបួួនផ្្សេេងគ្នាា�

កំំពុុងត្រូូ�វបាន

របស់់ក្រុុ�មការងារ
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EDITORIAL
Welcome to this very special print magazine #weavingnetworks!

experiences. For five days, they will occupy ruruHaus and other
spaces of documenta fifteen’s public program in order to link

What you find here, is the outcome of a very rich and intense

lumbung to the local audiences in Kassel and the ecosystems

journey bringing together new networks and creating exciting

of the members.

synergies literally across the globe.
Questions around the challenges and the potential of publishing,
We are Contemporary And (C&), a platform, which features and

forms of distribution and creating collectively are shared topics

links the important, multilayered work by cultural producers

of both projects. The collaboration between Weaving Networks

from Africa and the global Diaspora. Since almost ten years,

and the lumbung of Publishers will be reflected through

C& is a global, constantly growing network of the most divers

features and articles on the C& platform (contemporaryand.

voices, sharing (hi-)stories, experiences and debates around

com) as well as through physical encounters in Kassel.

contemporary visual art. The C& Cosmos comprises content
and events happening online, offline, and in-between: Through

Weaving Networks was developed by C& with the ifa (Institut für

language. Through digitality. Through encounters.

Auslandsbeziehungen) and the Swiss Arts Council Pro Helvetia
as cooperative partners. Pro Helvetia also supports the lumbung

We are thrilled to have been invited by documenta fifteen to

of Publishers.

realise the project Weaving Networks: On Paper, in Places.
Global networking is the basis of our work. In this context, C&,

A huge thank you to documenta fifteen for inviting us.

in collaboration with four collectives of the lumbung and four

And now let us continue weaving and weaving and weaving...

writers from our C& community created four very different print
editions of which you are finally holding one in your hand!
What happened: each C& writer spend time with one collective
respectively in their local context to get a sense of their visions,
practice, communities and environment. The outcome are four
very different and very unique texts reflecting on this special
experience. C& writer Yina Jiménez Suriel from the Dominican
Republic travelled to be with Más Arte Más Acción (MAMA) in
Bogotá in Colombia. Gloria Kiconco from Uganda spend time
with The Black Archives in Amsterdam in the Netherlands.
Serine Mekoun from Belgium and Togo visited SaSa Art Projects
in Phnom Penh in Cambodia whilst Russel Hlongwane from
South Africa got to know the collective practice of Jatiwangi Art
Factory in Jatiwangi in Indonesia.
The physical result of these different and intense encounters
which stretched and expanded our C& networks in a new and
beautiful way are four editions designed and printed by the four
collectives: While each print edition contains the four texts by
our C& writers and a text by Abdul Halik Azeez, the layout is very
different in terms of look, feel and spirit. The biggest part is being
distributed locally within the different communities of the four
collectives. A smaller part of the editions is also distributed in
Kassel.
And the idea of weaving new, meaningful networks in the frame
of this documenta fifteen continues!
Weaving Networks is starting to develop exciting new synergies
and interlocks with documenta’s lumbung of Publishers as
there are many ideas that connect all of us. The lumbung of
Publishers, a network of 22 independent publishers from
around the globe, is based on shared needs, values, visions,
7

ពិិភពលោ�ោកក្នុុ�ងពាាក្យយមួួយម៉ាា�ត់់: ៨ពាាក្យយ

#AworldInAword: 8 words Into Sa Sa Art’s world

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់អំំពីីពិិភពនៃ�គម្រោ��ោងសិិល្បបស-ស

Serine AhefaMekoun harvesting at Sa Sa Art Projects
in Phnom Penh, Cambodia

កញ្ញា Serine Ahefa Mekoun កំពុងប្រមូលសាច់រឿងនៅក្នុងគ
ម្រោងសិល្បៈស-ស នៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

An (e-llustrated) short glossary

សន្ទាា�នុុក្រ�មសង្ខេ�េប(បង្ហាា�ញជាារូូបភាាពអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក)

How do we (re)build local lexicons away from the normativity of the
contemporary art world manufactured in Western grammars and how
do we break away from power dynamics established by dominant
languages?

តើ�ើយើ�ើងអាាចបង្កើ�ើ� ត ឡើ�ើងវិិ ញ នូូ វវាាក្យយសព្ទទក្នុុ� ង បរិិ ប ទក្នុុ� ងស្រុ�ុ ក ឱ្យយមាានលក្ខខណៈៈ
ខុុសប្លែ�ែកពីីពិិភពសិិល្បៈៈ�សហសម័័យធម្មមតាាដែ�លបាានបង្កើ�ើ� ត ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ� ងក្បូូ� ន
វេេយ្យាា�ករណ៍៍របស់់លោ�ោកខាាងលិិចបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?

ហើ�ើយតើ�ើយើ�ើងអាាច

កែ�ច្នៃ�ៃឱ្យយខុុ សពីី ក្បូូ� ន តម្រា�ាដែ�លគេ�និិ យ មប្រើ�ើ� ប្រា�ាស់់ យ៉ាា�ងលើ�ើសលុុ ប បាានដោ�ោយ

Sa Sa Art Projects’ short (e-llustrated) Khmer-English glossary was
inspired by the documenta fifteen glossary, which aims at expanding the
way language is used as a tool to develop new ideas and perspectives.
Built through a collective storytelling session and fragments of personal
anecdotes collected by writer and journalist Serine Mekoun in Phnom
Penh, it gives a short account of what local languages say about
community and the worlds we allow to exist when we enter their
reinvented lexicons.

របៀ�ៀបណាា?

សន្ទាា�នុុក្ររមអង់់គ្លេេ�ស-ខ្មែែ�រសង្ខេេ�ប

(បង្ហាា�ញជារូូបភាពអេេឡិិចត្រូូ�និិក)

របស់់គម្រោោ�ង

សិិល្្បៈ�ស-ស ទទួួលរងឥទ្ធិិ�ពលពីីសន្ទាា�នុុក្ររមនៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីពិិព័័រណ៌៌ Documenta
fifteen

ដែែលមានគោលបំំណងលើើកស្ទួួ�យវិិធីីប្រើើ�ប្រាា�ស់់ភាសាជាឧបករណ៍៍ដើើម្្បីី

អភិិវឌ្្ឍគំំនិិត និិងការយល់់ឃើើញថ្មីី�ៗ។ សន្ទាា�នុុក្ររមសង្ខេេ�បនេះះ�បង្កើើ�តឡើើងតាមរយៈៈ
ការជួួបជុំំ�គ្នាា�ចែែករំំលែែកសាច់់រឿឿង

និិងប្ររវត្តិិ�រឿឿងរ៉ាា�វដែែលបានជួួបប្ររទះះក្នុុ�ងឆាកជីីវិិត

ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នដែែលត្រូូ�វបានប្ររមូូលចងក្ររងដោយ កញ្ញាា� Serine Mekoun ដែែលជា
អ្ននកនិិពន្ធធ និិងជាអ្ននកសារព័័ត៌៌មាននៅក្នុុ�ងរាជធានីីភ្នំំ�ពេេញ។ សន្ទាា�នុុក្ររមសង្ខេេ�បនេះះ�
រៀៀបរាប់់ត្រួួ�សៗអំំពីីការយល់់ឃើើញរបស់់ភាសាតាមតំំបន់់ទៅលើើសហគមន៍៍

ពិិភពដែែលយើើងរស់់នៅនៅពេេលដែែលយើើងប្រើើ�ប្រាា�ស់់សន្ទាា�នុុក្ររមដែែលបង្កើើ�តថ្មីី�។

និិង

រូូបថតក្រុ�ុមគម្រោ��ងសិិល្បៈៈ�ស-ស,គូូរដោ�យ គឿ�ឿម កូូឡាប ,២០២២

Sa Sa Art Projects team portraits, Illustrate byKOEURM Kolab, 2022
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ស្ទាា�វ

យើ�ើងបាានចូូលរៀ�ៀនជំំនាាញថតរូូបជាាមួួយគ្នាា�

ហើ�ើយពួួកយើ�ើងយល់់ឃើ�ើញថាាកាារចែ�ករំំលែ�កចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លយើ�ើងទទួួលបាានពីី

ថ្នាា�ក់់រៀ�ៀនជំំនាាញនេះ�ះគឺឺជាាគំំនិិតល្អអ។ (...) ពួួកយើ�ើងចង់់បង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមមួួយ ដូូចជាាក្រុ�ុមសិិល្បបករមួួយដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ពួួកយើ�ើងពិិតជាា
មិិនទាាន់់បាានដឹឹងច្បាា�ស់់អំំពីីគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�ក្រុ�ុមដែ�លពួួកយើ�ើងបាានបង្កើ�ើ�តនោះ�ះ�ទេ� (...)។ ក្រោ��ោយមក យើ�ើងក៏៏បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មគិិតថាាតើ�ើយើ�ើង

គួួរដាាក់់ឈ្មោះ�ះ��ក្រុ�ុមយើ�ើងបែ�បណាា (...) ។យើ�ើងយើ�ើងនៅ�ៅក្មេ�េង និិងរឹឹងមាំំ�ប្រៀ��ៀបបាានដូូចជាាយុុវជនស្ទាា�វអញ្ចឹឹ�ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�មរភាាសាា ស្ទាា�វ

សិិល្បៈៈ�

សិិល្បៈៈ� សំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើក្រុ�ុមមនុុស្សសវ័័យក្មេ�េងដែ�លមាានភាាពស្វាា�ហាាប់់ និិងរឹឹងមាំំ� ដែ�លកំំពុុងតែ�បង្កើ�ើ�តស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត (rebel

(សិិល្បៈៈ�ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត)

ចេះ�ះបំំណែ�កគំំនិិតគិិតអំំពីីចំំណុុចសំំខាាន់់នៃ�គោ�ោលគំំនិិត ឬគំំនិិតផ្សេ�េងៗឡើ�ើយ (....) ឬក៏៏គិិតអំំពីីប្រ�វត្តិិ�នៃ�សិិល្បៈៈ�សហសម័័យ និិង

art)។ យើ�ើងមកពីីសាាវតាារផ្សេ�េងគ្នាា�ដែ�លចង់់ធ្វើ�ើ�កាារងាាររួួមគ្នាា�ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកស្ទួួ�យវិិស័័យសិិល្បៈៈ�សហសម័័យ ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈក្រៅ��ៅផ្លូូ�វកាារ ដែ�ល

ផ្ទុុ�យពីីសាាកលវិិទ្យាា�ល័័យវិិចិិត្រ�សិិល្បៈៈ�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ជាាឧទាាហរណ៍៍ មាានលក្ខខណៈៈបុុរាាណជាាងយើ�ើង (...) យើ�ើងចង់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយប្លែ�ែក

ជាាអ្វីី�ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់ធ្វើ�ើ�ឬកើ�ើតមាានពីីមុុនមកនៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា (...)។ យើ�ើងគ្រា�ាន់់តែ�«ចង់់ធ្វើ�ើ�វាា»បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា «ត្រូ�ូវឬខុុស»ក៏៏ដោ�ោយ (...)។
នៅ�ៅឯសាាកលវិិទ្យាា�ល័័យមិិនបាានបង្រៀ��ៀនឱ្យយធ្វើ�ើ�កាារពិិចាារណាាបែ�បត្រិះ�ះ�រិះ��នោះ�ះ�ទេ� ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកទទួួលបាានជំំនាាញបច្ចេ�េកទេ�ស ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិន

សិិល្បៈៈ�ទំំនើ�ើប។ យើ�ើងផ្តោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើកាារពិិចាារណាាបែ�បត្រិះ�ះ�រិះ�� និិងកាារគាំំ�ទ្រ�គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមកច្រើ��ើនជាាង។ អ្វីី�ដែ�លសាាកលវិិទ្យាា�ល័័យ
មិិនបាានបង្រៀ��ៀននោះ�ះ�គឺឺកាារបើ�ើកចិិត្តតគំំនិិតរបស់់និិសិ្សស�តឱ្យយទូូលាាយ ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លក្រុ�ុមយើ�ើងបាានធ្វើ�ើ�។ (....) យើ�ើងបំំពេ�ញចន្លោះ�ះ��
ខ្វះះ�ខាាតដែ�លសាាកលវិិទ្យាា�ល័័យមិិនបាានធ្វើ�ើ�

និិងធ្វើ�ើ�វាាក្នុុ�ងរបៀ�ៀបផ្សេ�េង។កាារណ៍៍ដែ�លយើ�ើងកំំណត់់និិយមន័័យសិិល្បៈៈ�ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងក៏៏

មាានសាារៈ�សំំខាាន់់ផងដែ�រ។ (...)មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�គូូររូូបដើ�ើមឈើ�ើមួួយដើ�ើម ឬរូូបភាាពណាាមួួយដែ�លអ្ននកឃើ�ើញនៅ�ៅលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិត ឬក៏៏

S

tiev
elapak

(Art Rebel)

គ្រា�ាន់់តែ�ចម្លលងទាំំ�ងស្រុ�ុងរួួចហើ�ើយនិិយាាយថាានេះ�ះជាាស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�របស់់ខ្ញុំ�បា
ំ ាននោះ�ះ�ទេ�។ (...) នេះ�ះគឺឺជាាចំំណុុចដែ�លយើ�ើងមើ�ើលឃើ�ើញថាា
យើ�ើងអាាចបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមបាាន។ (...) ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ យើ�ើងចាាត់់ទុុកថាាខ្លួួ�នយើ�ើងមាានលក្ខខណៈៈច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតខុុសប្លែ�ែកពីីអ្ននកសិិល្បៈៈ�ជំំនាាន់់មុុន
នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។

We took a photography class together and we thought it would be a good idea to share the knowledge we got
from it. (...) We wanted to create a group, like a collective. At the time we didn’t really know what it meant (…)
Then we started to think about what we should call ourselves. (...) We were young, strong, and also like rebels.In
Khmerlanguage, Stiev Selapak refers to a young, energetic, and strong crowd doing rebel art. We come from a
background of coming together to support contemporary art in some unofficial way as opposed to the university
of fine arts here in Cambodia, for example, which is more traditional. (...) We wanted to do something different,
something that had not yet happened here (...). It’s about “just do it,” be it right or wrong (...). At university they do
not teach you to do critical thinking; you get the technical skills but not to think of the concept or the idea (...) or
the history of contemporary and modern arts. We are more into critical thinking and supporting each other. What
is missing at university, opening up the minds of the students, this is what our collective does. (...) We fill the gap of
what they don’t do and we do it in a different way. (...) It’s about how we define arts through ourselves too. (...) Not
just drawing a tree or an image that you find on the internet, or copying and pasting, and saying this is my art. (...)
This is where we see we could add something. (...) In that sense we consider ourselves a bit more rebellious than
the previous generation of artists here in Cambodia.
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បាារ ស្ទ្រេ��េងហ្វ្រូ�ូ�ត
បាារដើ�ើរតួួនាាទីីសំំខាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តសិិល្បៈៈ�របស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ�អា
� ាចស្វែ�ែង

រកខ្លួួ�នឯនៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបាារ ជាាពិិសេ�សស្គាា�ល់់ថាាខ្ញុំំ��ជាា

នរណាាក្នុុ� ង នាាមអ្ននកស្រ� លាាញ់់ ភេ�ទដូូ ចគ្នាា�វាាមិិ នត្រឹ�ឹ មតែ�ជាាកន្លែ�ែ ង
សម្រា�ាប់់ផឹឹកសុុរាាតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�
ពិិសោ�ោធន៍៍

ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាកន្លែ�ែង

និិងកាារចេះ�ះបណ្តែ�ែតអាារម្មមណ៍៍

សម្រា�ាប់់ធ្វើ�ើ�កាារ

និិងជាាកន្លែ�ែងខ្ញុំំ��អាាច

ចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធន៍៍ និិងជជែ�កគ្នាា�ពីីនេះ�ះពីីនោះ�ះ�។ Strange Fruit គឺឺជាាបាារសម្រា�ាប់់

ក្រុ�ុមអ្ននកស្រ�លាាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា� (LGBT) ដំំបូូងគេ�បំំផុុតដែ�លខ្ញុំំ�ធ្លាា�ប់
�
់បាានទៅ�ៅ ហើ�ើយជាា
កន្លែ�ែ ង ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារតាំំ�ងពិិ ព័័ រ ណ៍៍ ស្នាា�ដៃ�សិិ ល្បៈៈ�ទោ�ោលលើ�ើ ក ដំំ បូូ ង ដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��ថាា

បើ�ើកចិិត្តតឲ្យយទូូលាាយ (Open Mind)។ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ បាារនេះ�ះបាានបិិទទ្វាា�រហើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ដោ�ោយសាារតែ�កន្លែ�ែងនេះ�ះ

ទើ�ើបខ្ញុំំ�បាានរកបាារផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតបាាន។

ស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�របស់់ខ្ញុំំ�មួួយចំំនួួន
រយៈៈពេ�លពីីរខែ�។

ជាាមួួយនឹឹងកាារលក់់

ខ្ញុំំ�បាានទៅ�ៅធ្វើ�ើ�និិវាាដ្ឋាា�នសិិល្បៈៈ�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សថៃ�អស់់

វាាជាាបាារដែ�លអ្ននកមកពីីសហគមន៍៍សិិល្បៈៈ�ស-សជាាច្រើ��ើននាាក់់ទៅ�ៅ។

ម្ចាា�ស់់បាារមាានភាាពរួួសរាាយរាាក់់ទាាក់់ជាាខ្លាំំ��ង។

សម្រា�ាប់់ស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�របស់់ខ្ញុំំ��ដែ�ល

មាានឈ្មោះ�ះ��ថាា បើ�ើកចិិត្តតឲ្យយទូូលាាយ (Open Mind) ខ្ញុំំ�បាានសម្ភាា�សន៍៍អតិិថិិជននៅ�ៅក្នុុ�ងបាារ
សម្រា�ាប់់អ្ននកស្រ�លាាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា� និិងបាានគូូររូូបរបស់់ពួួកគេ�ផងដែ�រ។ ខ្ញុំំ�ចង់
� ់ដឹឹងថាាតើ�ើ

ក្រុ�ុមមនុុស្សសប្រុ�ុសស្រ�លាាញ់់ប្រុ�ុស និិងក្រុ�ុមអ្ននកស្រ�លាាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា� (LGBT) ជាាអ្វីី�
តាាមរយៈៈកាារចូូលប្រ�ឡូូកដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិយាាកាាសនោះ�ះ�តែ�ម្តតង
តាាមរយៈៈកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវតាាមអ៊ីី�នធឺឺណិិប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�។

drag

queen

នៅ�ៅលើ�ើឆាាកតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�

មិិនមែ�នតែ�

វាាមិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារសម្តែ�ែងជាា

ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងចំំណេះ�ះដឹឹង

បទពិិសោ�ោធន៍៍ដែ�លទទួួលបាានពីីជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ ទំំនាាក់់ទំំនងផ្លូូ�វភេ�ទ និិងស្នេ�េហាា.......

និិង

Strange Fruit Bar
Bars have an important place in my art practice. I can find myself when
I go to bars, especially to understand who I am as a gay person. Not so
much for drinking but more for the experiment and the feeling of floating,
the possibility to share my experience and chit chat. Strange Fruit is the first
LGBTQI+ bar I went to and it’swhere my first solo exhibition, Open Mind, took
place. It is now closed. But thanks to that place I discovered other bars, I
could go to Thailand for two months and sell some of my artworks. It’s a
place where a lot of people from the Sa Sa Art community went. The owner
is very friendly. For Open Mind I interviewed people in gay bars, I drew their
portraits. I want to understand what gay and LGBT communities are by
immersing myself in the environment and not just through the internet. It
is not only about being on stage as a drag queen, for example, but about
knowledge and experience from daily life, sex, love...

បារ ស្ទ្រេ��េងហ្វ្រូ�ូ�ត,គូូរដោ�យ គឿ�ឿម កូូឡាប ,២០២២

Strange Fruit Bar, Illustrate byKOEURM Kolab, 2022

បើ�ើខ្ញុំំ��ចង់់ដឹឹង ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ទៅ�ៅ
ខ្ញុំំ��ចូូលចិិត្តតស្វែ�ែងរកគោ�ោលគំំនិិតសំំខាាន់់ៗ

គោ�ោលគំំនិិតទាំំ�ងនោះ�ះ�មាានប្រ�ភពមកពីីណាា។

និិងស្វែ�ែងយល់់ថាាតើ�ើ

នេះ�ះហើ�ើយជាា

មូូលហេ�តុុ ដែ�លខ្ញុំំ��ចេ�ញដើ�ើរទៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅ។ ខ្ញុំំ�បាានថតរូូបភាាពនៃ�កាារ

តវ៉ាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់មួួយឈ្មោះ�ះ��ថាា បឹឹងកក់់ (...) ខ្ញុំំ�ឧស្សាា�ហ៍៍ទៅ�ៅទីីនោះ�ះ�
ណាាស់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ

និិងជជែ�កជាាមួួយប្រ�ជាាជននៅ�ៅទីីនោះ�ះ�

(...) «តើ�ើអ្ននកចូូលចិិត្តតអ្វីី� មិិនចូូលចិិត្តតអ្វីី� ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកយល់់យ៉ាា�ងណាាដែ�រ...?» ខ្ញុំំ�មិ
� ិនចង់់
ត្រឹ�ឹមតែ�អង្គុុ�យថតវីីដេ�អូូនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�

(...)។

ជួួនកាាល

ខ្ញុំំ�ថែ�មទាំំ�
�
ងត្រូ�ូវបាាន

ចាាប់់ចងដោ�ោយខ្សែ�ែលួួសទៀ�ៀតផង (...) ខ្ញុំំ��ទទួួលរងកាារបាាញ់់រះ� រួួចក៏៏រត់់គេ�ច! ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននក
បាានដឹឹងហើ�ើយថាា

ប្រ�សិិនបើ�ើមាានសន្តិិ�សុុខនៅ�ៅជុំំ�វិិញនោះ�ះ�

ហើ�ើយពួួកគេ�យកកាាមេ�រ៉ាា�

របស់់អ្ននក ហើ�ើយដឹឹងថាាអ្ននកជាាអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាននោះ�ះ� ពួួកគេ�នឹឹងចាាប់់បញ្ជូូ�នអ្ននកទៅ�ៅឱ្យយ
ប៉ូូ�លីីស.... នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ទៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ទទួួលបាានមេ�រៀ�ៀនជាាច្រើ��ើន។

Ber Khnhom Chong Deng Khnhom Trov Te Tov
If I want to know, I should go
I love to find concepts and discover where they come from. That’s why
I go out. I shoot, I take protest photographs in one area called Boeung
Kak Lake, (...) I go there very often, I go to do research, talk with people. (…)
“What do you like, what do you not like, what do you feel… ?” I don’t want to
just sit there filming. (...) Sometimes it’s even, I tie myself to a wire(...), I take
rafales, then… escape! Because you know, if there’s security around and
they take your camera, they bring you to the police, if they know that you
are a journalist… Me, I go out and I learn.

បើ�ើខ្ញុំ� �ច
ំ ង់់ដឹឹង ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ទៅ�,គូូរដោ�យ គឿ�ឿម កូូឡាប ,២០២២
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ទន្លេ�េសាាប

ខ្ញុំំ�ពិិតជាាមាានកាារស្ងងប់់ស្ងែ�ែងចំំពោះ�ះ�ទីីតាំំ�ង
ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង
ណាាស់់។
កម្ពុុ�ជាា។

ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប។

បឹឹងទន្លេ�េសាាបដែ�ល

បឹឹងនេះ�ះមាានទំំហំំធំំ

និិងពិិសេ�ស

បឹឹងនេះ�ះងាាយស្រួ�ល
ួ រកខ្លាំំ��ងណាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នទីីប្រ�ទេ�ស
បឹឹងនេះ�ះមាានព្រំ�ំប្រ�ទល់់ជាាប់់នឹឹងខេ�ត្តតចំំនួួន០៥

គឺឺ៖

ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប បាាត់់ដំំបង កំំពង់់ធំំ កំំពង់់ឆ្នាំំ��ង និិងពោ�ោធិ៍៍សាាត់់។

លក្ខខណៈៈពិិសេ�សមួួយរបស់់បឹឹងនេះ�ះគឺឺថាា

បឹឹងនេះ�ះជាាប់់ទៅ�ៅនឹឹងទន្លេ�េមេ�គង្គគ

ទឹឹកហូូរវិិលទៅ�ៅមកនៅ�ៅក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��រដូូវទាំំ�ងពីីរ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងរដូូវវស្សាា�

ហើ�ើយវដ្តត

ទឹឹកហូូរចេ�ញពីី

ទន្លេ�េមេ�គង្គគទៅ�ៅកាាន់់បឹឹងទន្លេ�េសាាប ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងរដូូវប្រាំ�ំ�ង ទឹឹកហូូរចេ�ញពីីបឹឹងទន្លេ�េសាាប
ទៅ�ៅកាាន់់ទន្លេ�េមេ�គង្គគវិិញ។ នេះ�ះ គឺឺជាាមូូលហេ�តុុដែ�លខ្ញុំំ��មាានអាារម្មមណ៍៍ស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរចំំពោះ�ះ�
បឹឹងមួួយនេះ�ះ

ដែ�លលោ�ោកអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�របស់់ខ្ញុំំ��ជាាច្រើ��ើន

ចាាប់់តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��២០១២
បឹឹងទន្លេ�េសាាបនោះ�ះ�
របស់់ពួួកគេ�...

មក។

ប្រ�ជាាជនខ្មែ�ែរបាានរស់់នៅ�ៅចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតនៅ�ៅកន្លែ�ែង

ដោ�ោយទទួួលទាានត្រី�ីបឹឹងទន្លេ�េសាាបជាាចំំណីីអាាហាារ

បឹឹងនេះ�ះជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាាររស់់នៅ�ៅចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតរបស់់ប្រ�ជាាជនយើ�ើង។

Tonle Sap Lake
I am very impressed by a place called បឹឹងទន្លេ�េសាាប[Tonle Sap Lake] in Siem
Reap. It’s huge, it’s very special. It’s very recognizable on the Cambodian
map. The lake borders five provinces: Siem Reap, Battambang, Kampong
Thom, Kampong Chhnang and Pursat. One of the specificities is that it is
related to the Mekong River and it cycles in between two seasons with it. In
the rainy season the water flows from the Mekong towardsTonle Sapand
during the hot season, Tonle Sap flows back to the Mekong. That’s why I am
fascinated with this lake, which you find a lot in my work since 2012.
Cambodian people survive in that place, they eat their fish… It’s part of our
survival.

ម៉ាាតសេ�វែែនអេ�លេ�ហ្វែ�ែន,គូូរដោ�យ គឿ�ឿម កូូឡាប ,២០២២
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ម៉ាា�តសេ�វែែនអេ�លេ�ហ្វែ�ែន
ជាាកន្លែ�ែ ង មួួ យ ក្នុុ� ង ចំំ ណោ�ោមកន្លែ�ែ ង ដែ�លបើ�ើ ក ដំំ ណើ�ើ រ កាារ២៤ម៉ោ�ោ�ង
ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ

និិង៧ថ្ងៃ�ៃ

ក្នុុ�ងមួួយសប្តាា�ហ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ។

ភាាគច្រើ��ើនជាាកន្លែ�ែងចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់ដែ�លយើ�ើងផឹឹកភេ�សជ្ជៈៈ�

និិង

ញុំាា��អាាហាារបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចបន្ទាា�ប់់ពីីចេ�ញពីីក្លឹឹ�ប មុុនពេ�លត្រ�លប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�
គេ�ង។ (...) អ្ននកក៏៏អាាចរកទិិញម្ហូូ�បអាំំ�ងមួួយចំំនួួន និិងស្រា�ាបៀ�ៀរនៅ�ៅម្តុំំ��

ៗនោះ�ះ�បាានផងដែ�រ។ ទីីនោះ�ះ�គឺឺជាាកន្លែ�ែងជួួបជុំំ�គ្នាា� និិងជាាកន្លែ�ែងចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសម្រា�ាប់់ក្រុ�ុម
យើ�ើង និិងមាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅពីីមុុខអតីីតអគាារប៊ូូ�ឌីីញ ស ហើ�ើយគឺឺជាាកន្លែ�ែងមាាន

សុុវត្ថិិ�ភាាពសម្រា�ាប់់រង់់ចាំំ�គ្នាា�។ មាានអ្ននកខ្លះះ�មិិនដឹឹងផ្លូូ�វចូូលក្នុុ�ងអគាារនេះ�ះទេ� ឬក៏៏ខ្លាា�ចរអាា
លមិិនហ៊ាា�នចូូលក្នុុ�ងអគាារនេះ�ះ

ព្រោះ��ះ�អគាារនេះ�ះមើ�ើលទៅ�ៅចាាស់់ទ្រុ�ុឌទ្រោ��ោមនិិងមាាន

គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើងបាានប្រា�ាប់់គ្នាា�របស់់ឱ្យយរង់់ចាំំ�នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� រួួចចាំំ�ទៅ�ៅយកពួួកគេ�នៅ�ៅ
ទីីនោះ�ះ�។ ពួួកយើ�ើងចូូលចិិត្តតអង្គុុ�យសង្កេ�េតមើ�ើលមនុុស្សសម្នាា�នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងថាាតើ�ើន

រណាាខ្លះះ�បាានចេ�ញចូូលអគាារនោះ�ះ�។ ពេ�លនេះ�ះ យើ�ើងមកទីីនេះ�ះដើ�ើម្បីី�និិយាាយអំំពីីរឿ�ឿង
ដែ�លយើ�ើងនិិយាាយមិិនទាាន់់ចប់់នៅ�ៅពេ�លថ្ងៃ�ៃ។
ចុុងក្រោ��ោយសម្រា�ាប់់ពួួកយើ�ើង។

(...)

វាាជាាកន្លែ�ែងដែ�លផ្តតល់់សំំណើ�ើច

7 Elephants Mini Mart
It’s one of the only places that is open 24/7 in Phnom Penh. It’s most of the
time the last location we go to before going home after going to the club,
where we drink some water and eat before going to sleep. (...) You can also
find beer and some grilled food from the neighborhood. It’s a meeting point
and a starting point for our team. It’s located in front of the former White
Building. A safe place to wait. Some people did not remember how to enter
the building or were too scared to enter, because it looked old and
dangerous, so we told them to wait there and then picked them up. We
liked to sit and observe people to see who was in and out of the building.
Now, we come here to talk about unfinished stories that we started during
the day. (...) It’s like the last laughing point.

ទន្លេ�េសាប,គូូរដោ�យ គឿ�ឿម កូូឡាប ,២០២២
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ក្មេ�េងដែ�ន/វណ្ណណ

សូូរិិយាា

ខ្ញុំំ��មាានឈ្មោះ�ះ��ច្រើ��ើនណាាស់់។ ដែ�នស៊ែ�ែលជាាឈ្មោះ�ះ��ហៅ�ៅក្រៅ��ៅរបស់់ខ្ញុំំ�

ពេ�លវេេលាាដែ�លខ្ញុំំ�ចូ
� ូ លចិិ ត្តតទៅ�ៅមាាត់់ សមុុ ទ្រ� គឺឺ មុុ នពេ�លព្រះ�ះអាាទិិ ត្យយ

របស់់ខ្ញុំំ��គឺឺតែ�នតយ

ប្រួ�លខុ
ួ
ុសៗគ្នាា� អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញបាានម្តតង ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនអាាចមើ�ើល

នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ។ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��អាាយុុពីី៤ឆ្នាំំ�� ទៅ�ៅ៨ឆ្នាំំ�� ឈ្មោះ�ះ��ហៅ�ៅក្រៅ��ៅ

អស្ដដង្គគត និិងនៅ�ៅពេ�លយប់់។ ផ្ទៃ�ៃទឹឹកសមុុទ្រ�តែ�ងតែ�មាានសភាាពប្រែ��

សម្បុុ�រខ្មៅ�ៅ�)។ បន្ទាា�ប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក លោ�ោកយាាយរបស់់ខ្ញុំំ��ហៅ�ៅខ្ញុំំ�ថាា

ផ្ទៃ�ៃទឹឹកសមុុទ្រ�នោះ�ះ�បាានម្តតងទៀ�ៀតឡើ�ើយ

និិង

អាាម៉ៅ់�់��

(សំំដៅ�ៅទៅ�ៅដល់់មនុុស្សសមាាន

មិិនអាាចកាាត់់ថ្លៃ�ៃបាានឡើ�ើយចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�។

វណ្ណណ ដែ�លមាានន័័យថាា «មាាស»។ គ្រួ�ួសាារខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�ហៅ�ៅឈ្មោះ�ះ��ខ្ញុំំ�

បែ�បនោះ�ះ�។ ក្រោ��ោយមក ពួួកគាាត់់ក៏៏ហៅ�ៅឈ្មោះ�ះ��ខ្ញុំំ�ថាា ដែ�ន។ ពួួកគាាត់់និិយាាយថាា កាាលខ្ញុំំ�
សុុទិិដ្ឋិិ�និិយម ស្វាា�ហាាប់់ ចូូលចិិត្តតលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់ក្មេ�េងៗ និិងអ្ននកជិិតខាាង និិងរីីករាាយ

រៀ�ៀបរាាប់់ អំំ ពីីសូូ រិិ យាាអស្ដដ ង្គគ តហើ�ើ យ ខ្ញុំំ��ក៏៏ សម្រេ��ចចិិ ត្តត ថាានឹឹ ង បង្កើ�ើ�តស្នាា�ដៃ�ចេ�ញជាារូូ ប

និិងចេះ�ះគិិតគូូរម៉៉ត់់ចត់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��មាានអាារម្មមណ៍៍មិិនសប្បាា�យចិិត្តត ឬថប់់បាារម្ភភ

ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ដ៏៏ពិិរោះ��ះពិិសាារដែ�លយើ�ើងមិិនសូូវប្រើ��ើ ហើ�ើយប្រៀ��ៀបបាានដូូចជាាកំំណាាព្យយមួួយ

មាានអាារម្មមណ៍៍ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងវិិញបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា។

សេ�ចក្តីី�សេ្ន�នហាារបស់់មនុុស្សសជាាទីីស្រ�លាាញ់់ស្មើ�ើ�ជីីវិិតរបស់់លោ�ោក។

ខ្ញុំំ��ក្លាា�ហាាន

និិងមិិនចេះ�ះខ្លាា�ចនរណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។

ត្រេ��កអរជាាមួួយនឹឹងអ្ននកដទៃ�។

សូូរិិយាា

បទចម្រៀ��ៀងពីី

សង្គគមចាាស់់មួួយបទ

នៅ�ៅក្មេ�េង

ដែ�លមាានចំំណងជើ�ើងថាា

ហើ�ើយវាាមាានតម្លៃ�ៃដែ�ល

[ច្រៀ��ៀងដោ�ោយលោ�ោកស៊ីី�ន

ស៊ីី�សាាមុុត] បាានជំំរុុញលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់ជីីវិិតខ្ញុំំ��ជាាខ្លាំំ��ង។ បទចម្រៀ��ៀងនេះ�ះបាាននិិយាាយ

ខ្ញុំំ��ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល

ភាាពដោ�ោយប្រើ��ើប្រា�ាស់់បទចម្រៀ��ៀងនេះ�ះ។

ខ្ញុំំ��មាានសន្តាា�នចិិត្តតអាាណិិតអាាសូូរដល់់គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�

ខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មស្រ�មៃ�ដល់់ខ្លួួ�នខ្ញុំំ��កាាលពីីក្មេ�េង និិងថាាតើ�ើខ្ញុំំ��គួួរបន្ធូូ�រអាារម្មមណ៍៍ស្ត្រេ��េសនិិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

អញ្ចឹឹ�ង។

ប្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�ថាាត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី� ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�ស្រ�មៃ�ដល់់ខ្លួួ�នខ្ញុំំ��កាាលពីីក្មេ�េង។ វាានឹឹងចង្អុុ�លប្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�

ដប់់ឆ្នាំំ��

ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�មាានគំំនិិតជាាច្រើ��ើន

លោ�ោក

ស៊ីី�នស៊ីី�សាាមុុត

បាានប្រើ��ើប្រា�ាស់់

សូូរិិយាាអស្ដដង្គគតឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងឱ្យយឃើ�ើញពីីអ្វីី�ដែ�លលោ�ោកបាានបាាត់់បង់់

នៅ�ៅប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ�ង

៤:០០រសៀ�ៀល

ពោ�ោលគឺឺ

ពេ�លខ្ញុំំ��មាានអាាយុុ

ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�សម្លឹឹ�ងមើ�ើលព្រះ�ះអាាទិិត្យយយូូរៗ

ណាាស់់។ វាាកាារសម្លឹឹ�ងមើ�ើលព្រះ�ះអាាទិិត្យយយូូរៗបែ�បនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារល្អអនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ�

អំំពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�។

តែ�ងតែ�សម្លឹឹ�ងមើ�ើលយូូរបែ�បនេះ�ះ។ ស្នាា�ដៃ�សតិិ (Mindfulness) គឺឺត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

ដោ�ោយរូូបភាាពដែ�លខ្ញុំំ��ឃើ�ើញនៅ�ៅមាាត់់សមុុទ្រ� និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងសមុុទ្រ�។ នេះ�ះជាាវិិធីីល្អអក្នុុ�ងកាារ

ចងចាំំ�អនុុ ស្សាា� វរីី យ៍៍ ល្អអ ៗ ពីីអតីីតកាាលនិិ ង ទទួួ ល បាានអាារម្មមណ៍៍ ល្អអ បែ�បនេះ�ះម្តតងទៀ�ៀត។

Younger Den/Vann
I have a lot of names. My current nickname is Denzel. Between four and
eight years old my nicknames were Tentoi and Ah Mao [the dark-skinned
one]. After that, my grandmother called me Vann, which means “gold.” My
family would always call me by these names. Then they would just call me
Den. They say that when I was young, I was brave and never scared anyone.
I was someone who would always rejoice with other people, cheer young
children and the neighbors, very energetic and optimistic. I had a lot of
empathy for my family and was very thoughtful. Now, when I feel down, or
when I have anxiety, I think about that old-younger version of me and how
I will release stress and feel better. There are always thoughts that tell me
what to do just by thinking about my old-younger self. He will tell me what
to do.

Soriya- The Sun
There’s a specific time when I like to go to the beach at night and before
sunset. The movement of the ocean is never the same. You look at it once,
but you can never see that movement again. For me it is priceless. I am very
inspired by that old Khmer song Soriya[by Sin Sisamuth]. The song
describes how the sun sets, and I decided to makesomething visual with it.
He uses beautiful words that we usually don’t use, it’s like poetry. The sunset
reflects on something that he lost, the beauty of the love of his life. When I
was ten, I was always staring at the sun for too long around 4pm. It’s not
good to stare at the sun for a long time, but I always did that. The work
[Mindfulness] was inspired by the images that I saw at the beach and in the
ocean. Itis a good way to remember these good old times and get that
feeling again.
១ ក្មេ�េងដែ�ន/វណ្ណណ,គូូរដោ�យ គឿ�ឿម កូូឡាប ,២០២២

1 Younger Den/Vann, I should go, Illustrate byKOEURM Kolab, 2022
២ គង់់ ស៊ីី� ដែ�ន, សតិិ, ប្រ�អប់់ពន្លឺឺ�, គំំនូូរឌីីជីីថល, ២០២១-២២

2 Kong Siden, Mindfulness, lightboxes, digital sketch, 2021-22
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អ្ននកមីីងសុុភីីលីីន

គ្រួ�ួសាារម៉ាា�ក់់របស់់ខ្ញុំ�គឺ
ំ� ឺជាា គ្រួ�ួសាារសិិល្បបករ។
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

និិងធនាាគាារ

ខ្ញុំំ�មា
� ានជំំនាាញផ្នែ�ែក

ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�ស្រ�លាាញ់់ចូូលចិិត្តតរបាំំ�។

ក្រោ��ោយពីីបញ្ចចប់់កាារសិិក្សាា�នៅ�ៅសាាកលវិិទ្យាា�ល័័យ
បទពិិសោ�ោធន៍៍អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់។

ខ្ញុំំ��គ្មាា�ន

(...) ខ្ញុំំ�បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយមីីង

របស់់ខ្ញុំំ��ដែ�លជាាអ្ននករបាំំ� និិង ជាាអ្ននកឯកទេ�សនាាដសាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរម្នាា�ក់់ដ៏៏

មាានឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�សំំឡេ�ងនៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។គាាត់់បាានបង្កើ�ើ�តមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសិិក្សាា�សិិល្បៈៈ�
ខ្មែ�ែរនៅ�ៅសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏បាានជួួយគាាត់់បង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននោះ�ះ�ផងដែ�រ។ របៀ�ៀប

ធ្វើ�ើ�កាារងាាររបស់់គាាត់់ជាាមួួយអ្ននករបាំំ� និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងសិិល្បៈៈ�សម្តែ�ែងបាានជំំរុុញចិិត្តតខ្ញុំំ��ជាាខ្លាំំ��ង។
គាាត់់ធ្វើ�ើ�កាារផ្តោ�ោ�តលើ�ើកាារបង្កើ�ើ�តទម្រ�ង់់សិិល្បៈៈ�បុុរាាណខ្មែ�ែរសម័័យថ្មីី�
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់សម្រា�ាប់់កាារសម្តែ�ែង

កាាររចនាាម៉ូូ�ដបទចម្រៀ��ៀង

មាានជាាអាាទិ៍៍

និិងរូូបចម្លាា�ក់់ថ្មីី�ៗ

ឧទាាហរណ៍៍... គាាត់់គឺឺជាានាារីីម្នាា�ក់់ដែ�លមាានអំំណាាច រឹឹងមាំំ� និិងមាានមហិិច្ចចតាា។ ជីីតាា
របស់់ខ្ញុំ�គឺ
ំ� ឺជាាអតីីតរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ក្រ�សួួងវប្បបធម៌៌បន្ទាា�ប់់ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម (លោ�ោក ឆេ�ង ផុុន)។
គាាត់់ គឺឺ ជាាមនុុ ស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លបាានស្រោ��ោចស្រ�ង់់ សិិ ល្បៈៈ�និិ ង វប្បបធម៌៌ ខ្មែ�ែ រឱ្យយរស់់ ឡើ�ើ ង វិិ ញ
ដោ�ោយធ្វើ�ើ�កាារប្រ�មូូលផ្តុំំ��ក្រុ�ុមសិិល្បបករដែ�លមាានចំំនួួនប្រ�ហែ�ល ១០ភាាគរយ ដែ�លនៅ�ៅ
រស់់រាានមាានជីីវិិតត្រ�លប់់មកវិិញពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
ជាាមួួយគាាត់់
អ្ននកមីីង

អ្ននកមីីងសុុភីីលីីន

ធ្លាា�ប់់រស់់នៅ�ៅ

ហើ�ើយក៏៏ជាាសិិស្សសម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសិិស្សសដំំបូូងរបស់់គាាត់់ផងដែ�រ។

គឺឺជាាសមាាជិិកនៃ�សិិល្បបករជំំនាាន់់ទីីមួួយដែ�លបាានរួួមចំំណែ�កស្រោ��ោចស្រ�ង់់

វិិស័័យសិិល្បៈៈ�ខ្មែ�ែរឱ្យយរស់់ឡើ�ើងវិិញ។

ខ្ញុំំ�ពិិតជាាទទួួលរងឥទ្ធិិ�ពលយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងពីីពួួកគាាត់់។

កាារធ្វើ�ើ�កាារងាារជាាមួួយសិិល្បបករ និិងទស្សសនៈៈផ្សេ�េងៗ គឺឺជាាវិិធីីប្រា�ាកដនិិយមមួួយ ដើ�ើម្បីី�កាារ
អភិិវឌ្ឍឍខ្លួួ�ន។

Auntie Sophiline Cheam Shapiro
My mom’s family is a family of artists. I have a background in finance and
banking, but I always loved dancing. After university I had no experience.
(...) I started to work with my auntie who is a famous dancer and
choreographer here in Cambodia. She created the Khmer Arts Academy in
the US and I helped her set up the company. I was inspired by the way she
works with dancers and in the performing arts. She works around
developing new classical forms with new costumes, designs, songs,
sculptures, for example… She’s a very passionate, strong, and powerful
woman. My grandfather was the minister of culture after Khmer Rouge
[ChhengPhon], he’s the one who revived arts and culture, bringing back
together the 10 percent of artists who survived the Khmer regime. Sophiline
was living with him and was one of his first students. She’s part of the first
generation of artists who revived the arts. I am very inspired by them.
Working with different artists and perspectives was a real way to develop
myself.

កញ្ញាា� ស៊េ�េរីីន អាាហ្វាា�មេ�គន់់ (Serine Ahefa Mekoun) ជាាអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានបណ្តាា�ញ
ផ្សសព្វវផ្សាា�យចម្រុះ�ះ� អ្ននកនិិពន្ធធ និិងផលិិតករ
អាាហ្វ្រិ�ិ�កខាាងលិិច។

ដែ�លរស់់នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងព្រុ�ុចសែ�ល និិងតំំបន់់

លោ�ោកស្រី�ីកើ�ើតនៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ជំំនាាន់់ឆ្នាំំ�� ១៩៨១ ដល់់ ១៩៩៦ និិង

ជំំនាាន់់ឆ្នាំំ�� ១៩៩៧ ដល់់ឆ្នាំំ�� ២០១២ ហើ�ើយកញ្ញាា�មាានកាារចាាប់់អាារម្មមណ៍៍យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�
គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងដែ�លអាាចមាានអនាាគតផ្សេ�េងៗគ្នាា�។
ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត

អាាណាានិិគម។

លោ�ោកស្រី�ីសរសេ�រអំំពីីសហគមន៍៍

និិងរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រសង្គគមនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទក្រោ��ោយ

Serine Ahefa Mekoun is a multimedia journalist, writer and producer living
between Brussels and West Africa. Born at the cusp of Generations Y and
Z, she is interested in all the spaces where different futures can germinate.
She namely writes about creative communities and how they activate
social change in postcolonial contexts.

អ្ននកមីីងសុុភីីលីីន, កែ�សម្រួ�ួលជាឌីីជីីថលដោ�យ គង់់ ស៊ីី� ដែ�ន ,២០២២
Serine AhefaMekoun, digital editby Kong Siden, 2022

ស៊េ�េរីីន អាហ្វាាមេ�គន់់, កែ�សម្រួ�ួលជាឌីីជីីថលដោ�យ គង់់ ស៊ីី� ដែ�ន ,២០២២

Auntie Sophiline Cheam Shapiro, digital editby Kong Siden, 2022
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អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មើ�ើលភូូមិិសាាស្ត្រ�រ ដើ�ើម្បីី�អាាចហោះ�ះ�ហើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងវាា
ភូូមិិសាាស្ត្រ�ជា
រ ាក់់លាាក់់បង្កើ�ើ�តកាារស្រ�មើ�ើលស្រ�មៃ�ជាាក់់លាាក់់។ តើ�ើភូូមិិសាាស្ត្រ�ណា
រ ាខ្លះះ�? តើ�ើ
កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�មួួយណាា?

Yina Jiménez Suriel ច្រូ�ូតកាាត់់នៅ�ៅ Más Arte Más Acción នៅ�ៅ South Coast
របស់់ប្រ�ទេ�សកូូឡុំំ�ប៊ីី�។

ខ្ញុំំ��ស្ថិិ�តនៅ�ៅចំំណុុចមួួយក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លកាារបង្ហាា�ញពីីគំំនិិត និិងកាារឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ង

នៅ�ៅ ក្នុុ� ង ចិិ ត្តត រ បស់់ ខ្ញុំំ��យ៉ាា� ង ច្បាា�ស់់ តាា ម រ យៈៈកាា រ ស រ សេ� រ មាា នអាា រ ម្មមណ៍៍ លើ�ើ សលប់់ ។
ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ
យើ�ើងគិិតដូូច្នេះ�ះ�

ខ្ញុំំ��មាានទំំនុុកចិិត្តតខ្ពពស់់ក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតកាារសរសេ�រនូូវអ្វីី�ដែ�ល

ដោ�ោយដឹឹងខ្លួួ�នពីីអាារម្មមណ៍៍នៃ�កាារហួួសចិិត្តត

និិងអាារម្មមណ៍៍ជឿ�ឿជាាក់់នោះ�ះ�

យុុ ទ្ធធ សាាស្រ្ត�តបច្ចុុ� ប្បបន្នន របស់់ ខ្ញុំំ��គឺឺ ងាាកទៅ�ៅរកកាារសរសេ�រអត្ថថបទដែ�លរួួ មមាានកាារផ្អាា�ក

សំំណួួរ និិងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍។ តើ�ើអត្ថថបទប្រ�ហោ�ោងអ្វីី�ខ្លះះ� ដែ�លអាាចជ្រា�ាបចូូលបាាន
និិងនៅ�ៅពេ�លតែ�មួួយអាាចរុះ��រើើ�បាាន
ខ្ញុំំ��អាាចត្បាា�ញពួួកវាាជាាមួួយគ្នាា�បាាន

ដូូច្នេះ�ះ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់ខ្ញុំំ��រីីកចម្រើ��ើន
ដោ�ោយសាារអត្ថថន័័យនៃ�អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត

បាានប្រែ��ជាាល្អិិ�តល្អអន់់ និិងពង្រី�ីក តាាមរបៀ�ៀបដូូចគ្នាា�នឹឹងយើ�ើងសាាងសង់់។ និិងជួួសជុុល
បណ្តាា�ញ៖ រន្ធធមួួយផ្តតល់់កាារកើ�ើនឡើ�ើងដល់់រន្ធធមួួយទៀ�ៀត។ យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�នេះរ �ះជាាប់់ទាាក់់ទង

នឹឹងកុុមាារភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�៖ ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមួួយចំំនួួនរបស់់ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅកាាន់់ទន្លេ�េ ខ្ញុំំ�ធ្លាា�ប់
�
់ស្វែ�ែងរក
ថ្មមដែ�លមាានលក្ខខណៈៈជាាក់់លាាក់់ដោ�ោយមិិនដឹឹងមូូលហេ�តុុ ទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំ��ប្រា�ាកដអំំពីីអ្វីី�ដែ�ល
ជំំរុុញឱ្យយខ្ញុំំ��ទាាក់់ទងគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ។

ឥឡូូវនេះ�ះ ជាាច្រើ��ើនឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយមក ថ្មមដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងផ្គុំំ��ជាាមួួយគ្នាា� គឺឺជាាវត្ថុុ�ដែ�លបង្កើ�ើ�តជាា
ប្រ�ធាានបទរបស់់យើ�ើង ហើ�ើយលំំហាាត់់នេះ�ះបាាននាំំ�ឱ្យយខ្ញុំំ��ទាាក់់ទងជាាមួួយសហគមន៍៍ផ្សេ�េង
ៗជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោក

ដែ�លបាានគិិតអំំពីី

និិងចង់់បាានសេ�រីីភាាព។

សហគមន៍៍ដែ�ល

សម្រេ��ចបាានដូូ ចគ្នាា�តាាមរយៈៈកាារគិិ តសោ�ោភ័័ ណភាាពដើ�ើ ម្បីី� ពង្រី�ី កលើ�ើ ប្រ� ធាានបទរបស់់
ពួួកគេ�

រូូបភាពនៃ�ការស្រា�វជ្រា�វ ប្រ�វត្តិិសា
� ស្រ្ត�តនៃ�ភ្នំំ�,មហាសមុុទ្រ�ប៉ាាស៊ីី� ហ្វិិ�ក នៅ�ប្រ�ទេ�សកូូឡុំំ�ប៊ីី� ឆ្នាំំ � ២០២២។ រូូបថត៖ Yina Jiménez Suriel

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយពួួកគេ�មាានភាាពស្រ�អាាប់់ទៅ�ៅនឹឹងកាារស្រ�មើ�ើលស្រ�មៃ�ដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅ

Images of the research The History of the Mountains, Pacific Ocean in Colombia, 2022. Photos: Yina Jiménez Suriel

ហើ�ើ យ ពីីចំំ ណុុ ច កណ្តាា�លនៃ�កាារស្រ� មើ�ើ លស្រ�មៃ�នោះ�ះ�បាានបង្កើ�ើ�ត ពិិ ភ ពលោ�ោកដែ�ល
ខុុសគ្នាា�ទាំំ�ងស្រុ�ុងពីីគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងទំំនាាក់់ទំំនង។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ នោះ�ះ�គឺឺជាា
ស្នូូ�លនៃ�កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់ខ្ញុំំ�

គឺឺ

amphibious

ស្រ�មើ�ើលស្រ�មៃ�ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកកាាររំំដោះ�ះ�ខ្លួួ�ន។
គំំនិិតស្នូូ�លដែ�លភ្ជាា�ប់់សហគមន៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ

ទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយភូូមិិសាាស្ត្រ�រដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅ
ភូូមិិសាាស្ត្រ�នោះរ �ះ�

ជាាយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តសម្រា�ាប់់បង្កើ�ើ�តកាារ

គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង

ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ឃើ�ើញ

ពួួកគេ�បង្កើ�ើ�តឧបករណ៍៍សោ�ោភ័័ណភាាពដើ�ើម្បីី�ហោះ�ះ�ហើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ�

ដើ�ើម្បីី�ពង្រី�ីកគំំនិិតនៃ�អ្វីី�ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន។

ឥឡូូវនេះ�ះ

ជាាធម្មមតាានៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ�

និិយាាយអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ សំំណួួរដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងភ្លាា�មៗគឺឺ៖ តើ�ើអ្ននកឃើ�ើញភូូមិិសាាស្ត្រ�រដោ�ោយ

របៀ�ៀបណាា? ដែ�លខ្ញុំំ��ឆ្លើ�ើ�យតបយ៉ាា�ងរហ័័ស៖ តាាមរយៈៈកាារកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ ឬបង្កើ�ើ�ត
វត្ថុុ�បុុរាាណ

អ្វីី�មួួយដែ�លគួួរឱ្យយរំំភើ�ើប

និិងរន្ធធត់់ក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងកថាាខណ្ឌឌ

ខាាងក្រោ��ោម ខ្ញុំំ��នឹឹងនិិយាាយបន្តិិ�ចអំំពីីវត្ថុុ�បុុរាាណ និិងលំំហាាត់់ស្មាា�នដើ�ើម្បីី�មើ�ើលភូូមិិសាាស្ត្រ�រ

ដោ�ោយបោះ�ះ�យុុថ្កាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ�បាានសិិក្សាា�ក្នុុ�ងបរិិបទផ្សេ�េងៗ។ ជាាកាារពិិតណាាស់់ រន្ធធ
នេះ�ះភ្ជាា�ប់់អត្ថថបទដែ�លខ្ញុំំ�បាានសរសេ�រពីីមុុន និិងជាាច្រើ��ើនទៀ�ៀតដែ�លនឹឹងមកដល់់។

៤°២៦′ ខាាងជើ�ើង៧៦°៤៥′ខាាងលិិច
ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលបរិិមាាណទឹឹកដែ�លខ្យយល់់មាាននៅ�ៅក្នុុ�ង

Quibdó រកមើ�ើលសំំបកមួួយហើ�ើយ

ដាាក់់វាាទល់់នឹឹងបង្អួួ�ចមួួយនៃ�កន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ៅ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកយកចិិត្តតទុុកដាាក់់

គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញពីីរបៀ�ៀបដែ�លសំំណើ�ើមកំំណត់់ពេ�លវេេលាាដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វ។ វាា
ក៏៏អនុុញ្ញាា�តឱ្យយអ្ននកមើ�ើលថ្ងៃ�ៃលិិច និិងពពករបស់់វាាផងដែ�រ ដែ�លប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកឆ្លលងកាាត់់
ពួួកវាាដោ�ោយយន្តតហោះ�ះ�នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយវាាញ័័រ។ ភ្នំំ�ដឹឹងច្បាា�ស់់អំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ។ ពួួកគេ�ដឹឹងថាាពពកធ្វើ�ើ�

ឱ្យយរាាងកាាយផ្លាា�ស់់ទីីដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ខ្លួួ�នឯងគឺឺជាា microclimates ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�

ហើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកជិះះ�ទូូកកាាណូូនៅ�ៅលើ�ើទន្លេ�េ Atrato នៅ�ៅម៉ោ�ោ�ងប្រ�ហែ�ល 5:30
រសៀ�ៀល

អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញភ្នំំ�ជាាប់់ពពក

ដែ�លបង្កើ�ើ�តបាានជាាកន្លែ�ែងសើ�ើមសម្រា�ាប់់ចង្វាា�ក់់

ផ្សេ�េងៗ។ ចង្វាា�ក់់ដែ�លថ្ងៃ�ៃនេះ�ះមកជីីវិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងតន្ត្រី�ី�កម្រ�និិងអសកម្មម។ រឿ�ឿងដដែ�លនេះ�ះ

ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយ chichigua (ខ្លែ�ែង) ផ្លាា�ស់់ទីីទៅ�ៅទិិសខាាងលិិច នៅ�ៅពេ�លដែ�លដើ�ើរនៅ�ៅជិិត Ser-

ranía del Baudó ដែ�លជាាជួួរភ្នំំ�ដែ�លភ្ជាា�ប់់ Quibdó ទៅ�ៅ Nuquí តាាមភូូមិិសាាស្ត្រ�រ។ ភ្នំំ�
គឺឺជាាទម្រ�ង់់ភូូគព្ភភសាាស្ត្រ�រដែ�លជាាផលិិតផលនៃ�បន្ទះះ� tectonic បុុកគ្នាា�ដែ�លលេ�ចចេ�ញ
ជាាភស្តុុ�តាាងនៃ�កាារតភ្ជាា�ប់់រវាាងចាានផ្សេ�េងគ្នាា�។

14

ដូូចជាាភាាពខុុសគ្នាា�ដែ�លមាានសមត្ថថភាាពបង្កើ�ើ�តជួួរភ្នំំ�ដ៏៏ស្មុុ�គស្មាា�ញ

លីីនេ�អ៊ែ�ែរមិិនច្បាា�ស់់លាាស់់របស់់យើ�ើងតាាមពេ�លវេេលាាគឺឺលែ�ងប្រើ��ើហើ�ើយ៖

ទស្សសនវិិស័័យ

ពេ�លវេេលាានៃ�

អ័័ព្ទទ ភ្លៀ�ៀ�ង និិងនៃ�ភ្នំំ� អាាកាាសធាាតុុ និិងទេ�សភាាពភូូមិិសាាស្ត្រ�រ ទូូកកាាណូូ រាំំ�នៅ�ៅកណ្តាា�ល
ទឹឹកដែ�ល រត់់កាាត់់មាាត់់ទន្លេ�េ។ មហាាសមុុទ្រ�ក៏៏រាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកជាាច្រើ��ើននៃ�ភពផែ�នដីីរបស់់

យើ�ើងផងដែ�រ របាំំ�ដែ�លក្បាា�ច់់រាំំ�គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើកាារដួួលរលំំ និិងដែ�លត្រ�លប់់មកវិិញក្នុុ�ងទម្រ�ង់់

ជាាច្រើ��ើន។ ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលវាានៅ�ៅលើ�ើឆ្នេ�េរនៃ� Nuquí អ្ននកត្រូ�ូវឈរក្បែ�ែរដើ�ើមឈើ�ើ pichindé យក

សំំបកមួួយដែ�លមាានរន្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងវាា ហើ�ើយចំំណាាយពេ�ល 4 ម៉ោ�ោ�ងមើ�ើលមហាាសមុុទ្រ�តាាម

រន្ធធ។ នៅ�ៅក្នុុ�ង Nuquí កាាររាំំ�មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទៅ�ៅឆ្ងាា�យបន្តិិ�ចរៀ�ៀងរាាល់់ 30 នាាទីីម្តតង
រហូូតដល់់កាារភ្ញាា�ក់់ផ្អើ�ើ�លរបស់់យើ�ើង

វាាបង្ហាា�ញរាាងជាាខ្សាា�ច់់។

មហាាសមុុទ្រ�ប៉ាា�ស៊ីី�ហ្វិិ�ក

ស្រ�ក ឬត្រ�លប់់មកវិិញរៀ�ៀងរាាល់់ 6 ម៉ោ�ោ�ងម្តតង ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ 30 នាាទីីលឿ�ឿនជាាងពេ�លដែ�ល

វាាចាាប់់ផ្តើ�ើ�មវដ្តតកាាលពីីថ្ងៃ�ៃមុុន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបាំំ�នេះ�ះមាានរលកដែ�លសើ�ើច; ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលពួួកវាា
Hortensio

បាានប្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�ឱ្យយប្រើ��ើខ្លែ�ែង

ដើ�ើម្បីី�ហោះ�ះ�វាាសំំដៅ�ៅទៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លកូូនកោះ�ះ�នៅ�ៅ

ទីីណាា ដែ�លរលកបោ�ោកបក់់ព្រោះ��ះ�វាាមិិនជ្រៅ��ៅ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លរលកបក់់បោ�ោក កន្ទុុ�យខ្លែ�ែង

នឹឹងញ័័របន្ទទរសំំណើ�ើចរបស់់វាា… វាាសើ�ើចព្រោះ��ះ�វាាដឹឹងថាាវាាមិិនខូូច វាាដឹឹងថាានេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាវិិធីី
នៃ�កាារវិិលត្រ�ឡប់់មកវិិញ មិិនមែ�នជាារលកតែ�មួួយទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាតាារាានិិកររបស់់ពួួកគេ�។
ខ្លែ�ែងគឺឺជាាវត្ថុុ�បុុរាាណសម្រា�ាប់់ជើ�ើងដើ�ើរ។
មធ្យោ�ោ�បាាយទេ�។

កាារដើ�ើរគឺឺជាាសកម្មមភាាពបន្តត

មិិនមែ�នជាា

វាាគឺឺជាាសកម្មមភាាពដ៏៏ឆ្លាា�តវៃៃនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់យើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយយើ�ើង

គិិតទាាក់់ទងនឹឹងសត្វវមាានជីីវិិត និិងកន្លែ�ែងរស់់នៅ�ៅ។ Chocoana គឺឺជាាវត្ថុុ�បុុរាាណដែ�ល
មាានទំំហំំដែ�លត្រូ�ូវពិិចាារណាា។
រាាបស្មើ�ើ�

ភាាពរអិិល

នោះ�ះ�ហើ�ើយជាាមូូលហេ�តុុដែ�លផ្ទៃ�ៃខាាងក្រៅ��ៅរបស់់វាាមិិន

និិងលំំហូូររវាាងអរូូបីី

និិងសកម្មមភាាពមិិនដឹឹងជាាទំំនាាបនោះ�ះ�ទេ�។

ក្មេ�េងប្រុ�ុសដែ�លរាាងកាាយរបស់់គាាត់់បាានដើ�ើរតួួជាាផ្នែ�ែកបន្ថែ�ែមនៃ�កប៉ាា�ល់់ដែ�លយើ�ើងកំំពុុង
ជិះះ�នោះ�ះ�

គាាត់់បាានអង្រួ�ួនទៅ�ៅលើ�ើបង្គោ�ោ�លដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងកាាររត់់រសាាត់់នៅ�ៅពេ�លយើ�ើង

ឆ្លលងកាាត់់ទឹឹកទន្លេ�េទាាប
ឡើ�ើយ។

មុុនពេ�លវាាក្លាា�យជាាសមុុទ្រ�

នៅ�ៅរសៀ�ៀលនោះ�ះ�

មិិនដឹឹងពីីវាាលទំំនាាបណាាមួួយ

នៅ�ៅពេ�លដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរស្រ�បគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងផ្ទៃ�ៃរាាបស្មើ�ើ�រ

មាាត់់សមុុទ្រ� ដែ�លថ្មមហាាក់់ដូូចជាាដុះះ�ឡើ�ើង ខ្ញុំំ�បាានបិិទភ្នែ�ែក ហើ�ើយស្រ�មៃ�ថាាខ្ញុំំ��ដាាក់់សំំបក

មួួយដាាក់់ត្រ�ចៀ�ៀករបស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ស្តាា�ប់់ទឹឹកសមុុទ្រ�ប៉ាា�ស៊ីី�ហ្វិិ�កដែ�លបុុកនឹឹងថ្មមភ្នំំ�ភ្លើ�ើ�ង។ កាារ
ស្តាា�ប់់ ដោ�ោយសកម្មមប្រ�ហែ�លជាាអនុុ ញ្ញាា�ត ឱ្យយយើ�ើ ង បែ�ងចែ�កថ្មមមួួ យ ចំំ នួួ នពីីអ្នន កដទៃ�
ទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹងថាាហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ
អត្តតសញ្ញាា�ណពួួកគេ�។

ខ្ញុំំ��ប្រា�ាកដអំំពីីអ្វីី�ដែ�លជំំរុុញឱ្យយខ្ញុំំ�កំ
� ំណត់់

៥° ៤០' ៥៩' ខាងេជើង ៧៦° ៣៩' ០' ខាងលិច // ៥ ° ៤២'២៥" ខាងេជើង
៧៧ ° ១៦'១៣" ខាងលិច // ៥ ° ៣៧'៩៣០" ខាងេជើង ៧៧ ° ២៤'៥៦៤" ខាងលិច

Yina Jiménez Suriel គឺឺជាាអ្ននកថែ�រក្សាា� និិងអ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវដែ�លមាានសញ្ញាា�ប័័ត្រ�
អនុុបណ្ឌិិ�តក្នុុ�ងកាារសិិក្សាា�ដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញ។

កាារអនុុវត្តតផ្នែ�ែកថែ�ទាំំ�របស់់នាាងត្រូ�ូវបាាន

ចាាក់់ឫសនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវដែ�លកំំពុុងបន្តតលើ�ើកាាររំំដោះ�ះ�ខ្លួួ�ន

និិងកាារកសាាងកាារ

ស្រ�មើ�ើលស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស។ នាាងស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិងគិិតពីី អំំពីី និិងតាាមរយៈៈឧបករណ៍៍

ដែ�លបង្កើ�ើ�តចេ�ញពីីគំំនិិតសោ�ោភ័័ណភាាព ដើ�ើម្បីី�ពង្រី�ីកប្រ�ធាានបទ និិងប្រ�ព័័ន្ធធយល់់ឃើ�ើញ
របស់់យើ�ើងជាាប្រ�ភេ�ទមនុុស្សស

ដោ�ោយមាានគោ�ោលបំំណងរួួមចំំណែ�កដល់់កាារបង្កើ�ើ�តកាារ

ស្រ� មើ�ើ លស្រ�មៃ�ពិិ ភ ពលោ�ោកទាាក់់ ទ ងនឹឹ ង សត្វវមាានជីីវិិ តទាំំ� ងអស់់ ដែ�លយើ�ើ ង រស់់ នៅ�ៅ
ជាាមួួយ។ Yina គឺឺជាានិិពន្ធធនាាយករងនៃ� Contemporary And (C&) América Latina

និិងជាាអ្ននកមើ�ើលកាារខុុសត្រូ�ូវនៃ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មសិិល្បៈៈ� Caribbean ។
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YOU HAVE TO SEE THE GEOGRAPHY
TO BE ABLE TO FLY IN IT

also dances in many parts of our planet, dances whose choreography is
based on collapse and which come back in multiple forms. To see it on the
coast of Nuquí, you have to stand next to a pichindé tree, get a shell with a
hole in it and spend four hours looking at the ocean through the hole. In
Nuquí the dance consists of moving a little further away every 30 minutes,
until, to our amazement, it reveals a body of sand. The Pacific Ocean
recedes or returns every six hours, each day 30 minutes earlier than when
it began its cycle the previous day. In this dance, there are waves that laugh;
to see them, Hortensio told me to use a kite, to fly it aiming it near where
the islets are, where the waves break because it is not as deep. When a
wave breaks, the kite’s tail will shake echoing its laughter… it laughs because
it knows it is not broken, it knows that this is just another way of returning, of
being not one wave but a constellation of them.

Certain geographies generate certain imaginaries. Which geographies?
Which imaginaries?
Yina Jiménez Suriel harvesting at Más Arte Más Acción in Colombia’s South
Coast.
I am at a point in my practice where articulating the ideas and reflections in
my mind concretely through writing feels overwhelming. However, I have a
high degree of confidence in the exercise of writing what we think so,
consciously navigating between that feeling of being overwhelmed and
feeling confident, my current strategy is to resort to writing texts that include
hiatus, questions, and statements. What results are holed texts, which are
permeable and at the same time dismantlable so that, as my research
progresses, I can weave them together as the meaning of what I am
investigating becomes fine-tuned and expands, in the same way as we
build and repair networks: one hole gives rise to another hole. This strategy
is connected to my childhood: on some of my trips to the river, I used to
look for stones with particular characteristics without really knowing why,
though I was sure about what drove me to put them in relation.
Now, many years later, the stones I am piecing together are those that
constitute our subjectivities, and this exercise has brought me in contact
with various communities around the world who have thought about and
desired freedom. Communities who have achieved the same through
aesthetic thought to expand upon their subjectivities, making them opaque
to the imaginary in which they live, and from the very center of said
imaginary, have developed worlds that are completely distinct from one
another but in relation. Currently, that is at the core of my research, the
amphibious as a strategy for constructing imaginaries in search of
emancipation.

The kite is an artifact for walking feet. Walking is a continuous action, not a
means. It is the clever action of our flesh to make us think in relation to living
beings and lived space. Chocoana is a spatial artifact to consider. That is
why its surface-floor is not flat, the ebb and flow between the abstract and
action knows no plains. The boy whose body functioned as an extension of
the ship we were sailing, his rocking toward the mast to avoid running
aground when we passed through the low waters of the river just before it
became sea, knows nothing of plains either. That afternoon as we traveled
parallel to the coastal marine terraces where rocks seem to grow, I closed
my eyes and imagined I put a shell to my ears to listen to the Pacific Ocean
water crashing against the volcanic rocks. Active listening will probably
allow us to differentiate some rocks from others, although I still do not really
know why, I am sure about what drove me to identify them.

5° 40’ 59’’ North 76° 39’ 0’’ West // 5°42′25″ North
77°16′13″ West // 5°37’930” North 77°24’564” West

The core idea that links these communities is that as they enter into an
interrelation with the geography in which they live—and only when they see
that geography—they build aesthetic tools to fly in it, to broaden the idea of
what is possible. Now, usually when I talk about this, the question that
immediately arises is: How do you see a geography? To which I quickly
respond: by identifying or inventing artifacts, something that is exciting and
terrifying at the same time. In the following paragraphs, I will digress a little
to talk about artifacts and speculative exercises to see geographies,
anchored in what I have been learning in different contexts. Of course, this
hole connects texts I have written before and many others to come.

4°26′ North 76°45′ West
To see the amount of water the air contains in Quibdó, look for a shell and
put it against one of the windows of the place where you are located. If you
pay enough attention, you will see how humidity defines the times to walk
in the street. It also allows you to see the sunset and its clouds, which if you
go through them by plane will cause it to wobble. The mountains are well
aware of this. They know that the clouds make bodies move because they
themselves are microclimates. That is why, when you ride in a canoe on the
Atrato River around 5:30 in the afternoon, you will see the mountains
trapping clouds, thereby creating humid spaces for different rhythms.
Rhythms that, today, come to life in exotic music. The same thing that
makes a chichigua (kite) move westward, when walking near the Serranía
del Baudó, the mountain range that connects Quibdó to Nuquí
geographically. Mountains are geological formations, the product of
tectonic plates colliding, which emerge as evidence of the connection
between different plates.

Yina Jiménez Suriel is a curator and researcher with a master’s degree in
visual studies. Her curatorial practice is rooted in ongoing research on
emancipation and the construction of the human imaginary. She researches
and thinks from, about and through the tools created from aesthetic thought
to expand our subjectivities and the perceptive system as human species,
with the aim of contributing to the generation of world-imaginaries in relation
to all living beings with whom we cohabit. Yina is associate editor of
Contemporary And (C&) América Latina and associate curator of the
Caribbean Art Initiative.

Just as difference is capable of creating complex mountain ranges, our
precarious linear perspective on time is obsolete: the time of fog, of rain,
and of the mountains, of climate and of the geological landscape, of the
canoe, dancing amidst the waters that run through the estuaries. The ocean
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តើ�ើអ្ននកចង់់មាានន័័យថាា "ប្រ�ឈមមុុខនឹឹងភាាពខ្មៅ�ៅ�ងងឹឹត"?

Luther King; និិងទស្សសនាាវដ្ដីី� Ebony ដែ�លត្រូ�ូវបាានរក្សាា�ទុុកយ៉ាា�ងល្អអជាាមួួយ Martin
Luther King Jr នៅ�ៅលើ�ើគម្រ�ប។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងគឺឺស្រ�បគ្នាា�។

Gloria Kiconco ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងនៅ�ៅឯ The Black Archives នៅ�ៅទីីក្រុ�ុង
Amsterdam ប្រ�ទេ�សហូូឡង់់

ប្រ� អប់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតមាានសោ�ោភ័័ ណភាាពគួួ រ ឱ្យយរន្ធធ ត់់ ដូូ ចជាាខ្សែ�ែសង្វាា�ក់់ ដែ�លផលិិ តឡើ�ើ ង
សម្រា�ាប់់ទាាសករ chattel ដែ�លបង្ហាា�ញពីីអាារម្មមណ៍៍ឃោ�ោរឃៅ�ៅដែ�លមិិនអាាចពិិពណ៌៌នាាជាា
ពាាក្យយបាាន។ មាានអាារម្មមណ៍៍ត្រឹ�ឹមតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្អឹឹ�ងជំំនីីររបស់់ដូូនតាាអ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហរក្នុុ�ងខ្លួួ�ន
អ្ននក

កំំណត់់សម្គាា�ល់់៖ អត្ថថបទនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានសរសេ�រពីីទស្សសនៈៈរបស់់ស្ត្រី�ី�ជនជាាតិិ
អ៊ូូ�ហ្គគង់់ដាាម្នាា�ក់់។

ក្រុ�ុមបាានក្លាា�យជាាអ្ននកមើ�ើលថែ�។ Jessica និិយាាយថាា "វាាមាានអាារម្មមណ៍៍ថាាខ្ញុំំ�កំ
� ំពុុងខ្ចចប់់
ខ្លួួ�នឯង

អ្ននកដែ�លបុុ ព្វវបុុ រ សរបស់់ ពួួ ក គេ�ត្រូ�ូ វ បាានបង្ខំំ�ឱ្យយចាាកចេ�ញពីីស្រុ�ុ ក កំំ ណើ�ើ ត របស់់
និិងផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទីីលំំនៅ�ៅដោ�ោយអាាណាានិិគមហូូឡង់់។

ហើ�ើយវាាជាារឿ�ឿយៗនៅ�ៅទីីនេះ�ះនៅ�ៅទីីក្រុ�ុង

Amsterdam ។ តើ�ើអ្ននកណាានឹឹងបង្កើ�ើ�តវត្ថុុ�បែ�បនេះ�ះ? តើ�ើអ្វីី�ជំំរុុញទឹឹកចិិត្តតពួួកគេ�?

វាាផ្តោ�ោ�តលើ�ើបទពិិសោ�ោធន៍៍រស់់នៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសនៃ�បេ�តិិកភណ្ឌឌ

Surinamese ជាាពិិសេ�ស Afro-Surinamese នៅ�ៅ Surinam និិង Diaspora ។
ពួួកគេ�

នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លមាានខ្យយល់់បក់់មក។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ស្រា�ាយប្រ�អប់់ទាំំ�ងនេះ�ះ"

។

ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងយល់់អំំពីីប្រ�វត្តិិ�

ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� TBA បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មបង្កើ�ើ�តបណ្ណណសាាររូូបវន្តត និិងឌីីជីីថលសម្រា�ាប់់

វាាមិិនស្វែ�ែងរក

មនុុស្សសដែ�លមាានដើ�ើមកំំណើ�ើតអាាហ្វ្រិ�ិ�ក និិងស៊ូូ�រីីណាាម ហើ�ើយបើ�ើកទូូលាាយសម្រា�ាប់់អ្ននក

កាារលើ�ើកលែ�ងជនជាាតិិ Surinamese នៃ�អាាស៊ីី� ឥណ្ឌាា� ជនជាាតិិដើ�ើមភាាគតិិច ឬ

ដែ�លចង់់ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែម។

ជនជាាតិិផ្សេ�េងទៀ�ៀតទេ�។ ពួួកគេ�ពន្យយល់់បទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់ពួួកគេ�បាានល្អអបំំផុុត។

បំំណែ�កនេះ�ះទាាមទាារកន្លែ�ែងដើ�ើម្បីី�និិយាាយអំំពីីកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងភាាពខ្មៅ�ៅ�ពីីទស្សសនៈៈ

Richard Weaver គឺឺជាាអ្ននកបច្ចេ�េកទេ�សបង្កើ�ើ�តបណ្ណណសាារឌីីជីីថល។ ភាារកិិច្ចចដំំបូូងដែ�ល

របស់់ប្រ�ជាាជន Afro-Surinamese ។

គាាត់់ បាានកំំ ណ ត់់ ខ្លួួ� ន ឯងគឺឺ កាារបង្កើ�ើ�ត កម្មមវិិ ធីីប្រ�ភពបើ�ើ ក ចំំ ហដែ�លអាាចដំំ ណើ�ើ រ កាារ
សម្រា�ាប់់ប្រ�ព័័ន្ធធបណ្ណណសាាររបស់់ពួួកគេ�

ខ្ញុំំ�ស្រៀ� ��ៀវស្រើ��ើបដោ�ោយខ្យយល់់ រយៈៈកម្ពពស់់ និិងអាាកប្បបកិិរិិយាាទូូទៅ�ៅ ពេ�លខ្ញុំំ�ចុះះ
� �ចតនៅ�ៅទីីក្រុ�ុង

ដែ�លជាាកាារពិិពណ៌៌នាា

ប្រ�ធាានបទ

និិងកិិច្ចច

សហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារជាាមួួយសហគមន៍៍។ គាាត់់ធ្វើ�ើ�កាារដូូចជាាអ្ននកស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត៖ រើើ�សវត្ថុុ�មួួយ

Amsterdam ។ វាាពិិតជាាល្អអណាាស់់ដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់នៅ�ៅកន្លែ�ែងនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកន្លែ�ែងនេះ�ះ

ពិិពណ៌៌នាាអំំពីីវាា (ទំំហំំ វិិមាាត្រ� ប្រ�ភពដើ�ើម) និិងបរិិបទវាានៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រហូូឡង់់ និិង

បក់់បោ�ោកទឹឹកកកលើ�ើមនុុស្សសចម្លែ�ែក។

កាារពិិសោ�ោធន៍៍អាាណាានិិគមហូូឡង់់ដ៏៏ទូូលំំទូូលាាយ។

បណ្ណណសាារឌីីជីីថលអនុុញ្ញាា�តឱ្យយ

មនុុស្សសមកពីីសហគមន៍៍បញ្ជូូ�នកាារកែ�តម្រូ�ូវ និិងព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែម។ ពួួកគេ�តែ�ងតែ�បរិិច្ចាា�គ

ខ្ញុំំ�មា
� ានអាារម្មមណ៍៍ថាាវាានៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��មកទីីនេះ�ះជាាលើ�ើកដំំបូូងក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� 2017។ នៅ�ៅពេ�ល

វត្ថុុ� និិងអត្ថថបទនៃ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់។នៅ�ៅល្ងាា�ចចុុងក្រោ��ោយរបស់់ខ្ញុំំ� Mitchell

ដែ�ល The Black Archives (TBA) កំំពុុងចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�ល Camille

បើ�ើកឡាានខ្ញុំំ��ឆ្លលងកាាត់់ Little Ghana នៅ�ៅ Amsterdam Zuidoost ។ គាាត់់ចង្អុុ�លបង្ហាា�ញ

Parker នៅ�ៅតែ�ជាាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិិនបាានស្គាា�ល់់នាាងទេ�។

ពីីប្លុុ�កផ្ទះះ�ល្វែ�ែងមួួយដែ�លអង្គុុ�យដោ�ោយជនជាាតិិហូូឡង់់ខ្មៅ�ៅ�ក្នុុ�ងទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំំ�� 1970 ដូូច្នេះ�ះ�

នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកវិិញក្នុុ�ងខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ�� 2022 នាាងបាានទទួួលខ្ញុំំ� ហើ�ើយបាានឱ្យយខ្ញុំំ�

ទៅ�ៅមើ�ើលកាារិិយាាល័័យ និិងបណ្ណណសាារ។ នាាងមកពីីទីីក្រុ�ុង Chicago ។ ខ្យយល់់គឺឺជាាធាាតុុ
របស់់នាាង នាាងមាានវត្តតមាាននៅ�ៅពេ�លចាំំ�បាាច់់ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកបាានទៅ�ៅដោ�ោយប្រ�ញាាប់់
ប្រ�ញាាល់់ទៅ�ៅកាាន់់កិិច្ចចកាារបន្ទាា�ប់់។

TBA គឺឺជាាលំំហ ទីីកន្លែ�ែង និិងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កាារតភ្ជាា�ប់់។ វាាគឺឺជាាភ្នាា�ក់់ងាារដែ�លអាាច

បត់់បែ�នបាានដែ�លភ្ជាា�ប់់ប្រ�ជាាជន Afro-Surinamese និិងផ្តតល់់នូូវចន្លោះ�ះ��នៃ�កាាររៀ�ៀនអំំពីី
ប្រ�វត្តិិ�ខ្មៅ�ៅ� និិង BIPOC ។ មនុុស្សសដែ�លធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ដែ�លជាាអ្ននកចាាប់់ផ្តើ�ើ�មវាាគឺឺជាា
កាាតាាលីីករនៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ។

Mitchell Esajas និិង Jessica De Abreu បាានជួួបគ្នាា�នៅ�ៅ Vrije Universiteit
Amsterdam
Mitchell
Jessica

ជាាកន្លែ�ែងដែ�លពួួកគេ�តែ�ងតែ�ជាាមនុុស្សសខ្មៅ�ៅ�តែ�ម្នាា�ក់់គត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់។

បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសហជីីពនិិស្សិិ�តស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅ�

ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តកន្លែ�ែងមួួយសម្រា�ាប់់ប្រ�ជាាជន

ដោ�ោយបង្កើ�ើ�តវាារួួមគ្នាា�ជាាមួួយ

Afro-Surinamese

ដើ�ើម្បីី�

ចែ�ករំំលែ�កអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងជួួបប្រ�ទះះ។ សាាកលវិិទ្យាា�ល័័យត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ មាានន័័យថាា
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារកន្លែ�ែងថ្មីី� បន្ទទប់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន។
TBA

បាានបោះ�ះ�ជំំហាានបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននដំំបូូងរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងអត្ថិិ�ភាាពក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

2016

ពួួកគេ�នឹឹងមិិនត្រូ�ូវបាានរុុញច្រា�ានចេ�ញដោ�ោយបំំណងចង់់រក្សាា�ជនជាាតិិ

នៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហស្វវយ័័តដែ�លពួួកគេ�បាានកាាន់់កាាប់់អស់់រយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ��មុុនពេ�លផ្លាា�ស់់ទីី

Surinamese ពីីចម្ងាា�យនោះ�ះ�ទេ�។ ម្តាា�យរបស់់ Jessica ជាាអ្ននករត់់ចោ�ោលជួួរទាំំ�ងនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ចេ�ញដោ�ោយសាារតែ� gentrification ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់ពួួកគេ�បាានជំំរុុញ

នាាងមិិនបាានឃើ�ើញខ្លួួ�នឯងជាាសកម្មមជនទេ�។

បណ្តាា�ញមួួយ បាានជួួយកសាាងសហគមន៍៍មួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមតំំបន់់ Afro-Surinamese

យើ�ើងបើ�ើកបរក្នុុ�ងភាាពស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់។ ខ្ញុំំ��សួួរថាាតើ�ើលោ�ោក Mitchell គិិតពីីអ្វីី�ដែ�លបាានកើ�ើត

នៅ�ៅទីីក្រុ�ុង Amsterdam ។ នេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�បាានជួួប Brothers Heliborn

ឡើ�ើងនៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ពេ�លនេះ�ះ និិងជំំនាាន់់មុុនយើ�ើង។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមាានអាារម្មមណ៍៍ថាាយើ�ើង

ដែ�លឪពុុករបស់់គាាត់់គឺឺ Waldo Heilbron គឺឺជាាប្រ�ធាានម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ធាានអង្គុុ�យ

ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីកាារ៉េេ�មួួយ? គាាត់់ឆ្លើ�ើ�យជាាមួួយនឹឹងសំំណួួរមួួយ។ ប្រ�ហែ�លជាាកាារមិិនយល់់ចិិត្តត

យូូរបំំផុុតនៃ� Vereniging Ons Suriname ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� 1919 ។ The

នឹឹងសាាសនាាអាាហ្រ្វិ�ិ�កបាានយកខ្យយល់់ចេ�ញពីីកប៉ាា�ល់់របស់់ពួួកគេ�?

Brothers Heilborn និិងក្រុ�ុម TBA បាានឈាានដល់់កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងមួួយ។ TBA អាាច

មាានកន្លែ�ែងទំំនេ�ររបស់់អង្គគកាារដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ
រក្សាា�ទុុកនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។
Jessica

និិយាាយថាា

"Mitchell

តើ�ើអំំពើ�ើហឹឹង្សាា�លើ�ើ

រាាងកាាយបាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសគិិតពីីរដងទេ�? ខ្ញុំំ��ទាាក់់ទង។ អ៊ូូ�ហ្គគង់់ដាាសុុខចិិត្តតស្លាា�ប់់ជាាជាាង

ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�សម្អាា�តប្រ�អប់់ដែ�ល

តែ�ងតែ�ចូូលចិិត្តតលេ�ងសើ�ើច

Afro-

ធ្វើ�ើ�សង្រ្គា�ា�ម។ ហើ�ើយសម្រា�ាប់់កាារនោះ�ះ� យើ�ើងស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារមិិនគោ�ោរព។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់

តើ�ើយើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�ជាារង្វវង់់ទេ�?

បាានឃើ�ើញទីីធ្លាា�ដំំបូូង គាាត់់គិិតថាាវាាជាាសំំរាាមទាំំ�ងអស់់" Jessica និិយាាយនៅ�ៅពេ�លយើ�ើង

ប្រ�ហែ�ល។

ខ្ញុំំ��ព្យាា�យាាមមិិនមើ�ើលក្រោ��ោម

ឬ

វាាយតម្លៃ�ៃរង្វវង់់លើ�ើសចំំណុះះ�។ ពួួកគេ�វិិល ឡើ�ើងលើ�ើ វិិល។ ពួួកគេ�ពិិចាារណាានូូវអ្វីី�ដែ�លមាាន

អង្គុុ�យនៅ�ៅមាាត់់ទ្វាា�រនៃ�កាារិិយាាល័័យរបស់់ពួួកគេ�។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះអាាទិិត្យយ នាាងនៅ�ៅក្នុុ�ងម្លលប់់។

នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�ន ពួួកគេ�នៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅ ពួួកគេ�នៅ�ៅតាាមបរិិវេេណរបស់់ពួួកគេ�។ ពួួកគេ�រក្សាា�អ្ននកនៅ�ៅ

គាាត់់មិិនដឹឹងថាាពួួកគេ�នឹឹងបើ�ើកពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកបណ្ណណសាារនៃ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់ជនជាាតិិ

លើ�ើជើ�ើងរបស់់អ្ននក។ កាារតាំំ�ងពិិព័័រណ៍៍របស់់ TBA កាារប្រ�ឈមមុុខនឹឹងភាាពខ្មៅ�ៅ�៖ តំំណាាង

ហូូឡង់់ខ្មៅ�ៅ�ដែ�លបាានរៀ�ៀបរាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអត្ថថបទ និិងវត្ថុុ�នាានាា៖ រួួមទាំំ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅដែ�លមាាន

ដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញរបស់់មនុុស្សសស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅ�

សិិលាាចាារឹឹកពីី Langston Hughes ទៅ�ៅ Hermina ភរិិយាា និិងដៃ�គូូរបស់់ Otto

កាារចូូលរួួមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងភាាពខ្មៅ�ៅ�។

Huiswold បដិិវត្តតន៍៍ និិងសកម្មមជន។ ច្បាា�ប់់ចម្លលងនៃ�សៀ�ៀវភៅ�ៅដ៏៏ល្បីី�ល្បាា�ញរបស់់ Anton

និិងប្រ�វត្តិិ�នៃ�កាារតស៊ូូ�របស់់ពួួកគេ�ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរក

កាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ពួួកគេ�អាាចឱ្យយយើ�ើងភ្ជាា�ប់់ចំំណុុចរវាាង

មនុុស្សសជំំនាាន់់មុុនដែ�លបាានប្រ�យុុទ្ធធជាាមួួយវាា

de Kom 1934 យើ�ើងទាាសករនៃ� Suriname ដែ�លពួួកគេ�ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�ៅនឹឹង Martin

បង្រួ�ួបបង្រួ�ួមបាានច្រើ��ើនដូូចជាាភាាពតែ�មួួយ។
18

ហើ�ើយបង្ហាា�ញថាាភាាពខុុសគ្នាា�អាាច

វាាមិិនមែ�នសម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងកាារប្រា�ាប់់អ្ននកពីីរបៀ�ៀបប្រ�ឈមមុុខនឹឹងភាាពខ្មៅ�ៅ�នោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ�គ្រា�
� ាន់់
តែ�ជាាម្លលប់់មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលគមនេះ�ះ

ទស្សសនៈៈមួួយ។

ហើ�ើយកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយដោ�ោយ

ប្រ�យ័័ត្ននប្រ�យែ�ងគឺឺមិិនត្រូ�ូវបត់់ទៅ�ៅក្រោ��ោយឡើ�ើយ។ វាាគឺឺដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ព្រំ�ំដែ�ន និិងកាាររំំពឹឹង
ទុុកសមហេ�តុុផល។ ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ ក្រុ�ុមដូូចជាា TBA មិិនអាាចនិិយាាយសម្រា�ាប់់ជនជាាតិិ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតបាានទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�អាាចប្រ�យុុទ្ធធដើ�ើម្បីី�រកកន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់អ្ននកដទៃ� ចូូលរួួមក្នុុ�ង
កាារប្រ�យុុទ្ធធរបស់់ពួួកគេ� និិងចែ�ករំំលែ�កធនធាាន។

មុុនពេ�លខ្ញុំំ�ចា
� ាកចេ�ញ Mitchell នាំំ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅញ៉ាំំ��អាាហាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដំំបូូងដែ�លខ្ញុំំ�បាានញ៉ាំំ��ពេ�ញ

មួួយសប្តាា�ហ៍៍។ គាាត់់ជ្រើ��ើសរើើ�ស Afro-Surinamese ហើ�ើយគាាត់់អង្គុុ�យមួួយភ្លែ�ែត។ ខ្ញុំំ�
មិិនបាានឃើ�ើញគាាត់់ផ្អាា�កពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់ធាានាាថាាខ្ញុំំ��ញ៉ាំំ��។ យើ�ើងនិិយាាយអំំពីី
រយៈៈពេ�លដែ�លគាាត់់នឹឹងគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើម្បីី�រក្សាា�រឿ�ឿងនេះ�ះ។

កាារងាារសិិក្សាា�របស់់គាាត់់,

សកម្មមភាាព, កាារសន្ទទនាា។ កាារពន្យយល់់គ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាយើ�ើងនៅ�ៅតែ�ពន្យយល់់
ខ្លួួ�នឯង?

ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាកន្លែ�ែងដែ�លមនុុស្សសជំំនាាន់់អាាចភ្ជាា�ប់់គ្នាា�។

ឆ្លលងកាាត់់ចំំណេះ�ះដឹឹង

ប្រា�ាជ្ញាា�

លំំហ សប្បុុ�រស។ សកម្មមភាាពគឺឺជាាកន្លែ�ែងចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាាច់់៖ យើ�ើងប្រ�យុុទ្ធធនៅ�ៅពេ�លដែ�ល

យើ�ើងត្រូ�ូវឈរជើ�ើង ហើ�ើយនៅ�ៅចន្លោះ�ះ�� ជំំនួួសឱ្យយកាារសម្រា�ាក យើ�ើងសរសេ�រ បង្កើ�ើ�ត និិង

សម្រួ�ួលដល់់កាាររៀ�ៀនសូូត្រ�។ យើ�ើងកំំពុុងរៀ�ៀនសម្រា�ាក។ រៀ�ៀនទុុកចិិត្តតថាាបន្ទាា�ប់់ពីីកិិច្ចច
ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះនឹឹងមាានអ្ននកណាាម្នាា�ក់់យកវាាឡើ�ើងបន្ទាា�ប់់។

Documenta 15 ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��នេះ�ះ ដែ�ល TBA កំំពុុងតាំំ�ងពិិពណ៌៌ ត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង
ដោ�ោយក្រុ�ុមសិិល្បៈៈ� ruangrupa មកពីីប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� ដែ�លមនុុស្សសចែ�ករំំលែ�ក

ខ្វះះ�ខាាតកាារធាានាាបង្កើ�ើ�តឱ្យយមាានកាារថប់់បាារម្ភភជាាប់់លាាប់់

ឡើ�ើងនៅ�ៅ

ពើ�ើហឹឹង្សាា�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងជនជាាតិិស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅ�

ដែ�លសង្កកត់់ធ្ងងន់់លើ�ើភាាពស្រ�បគ្នាា�នៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងអាាណាានិិគម

គិិតគូូរអំំពីីសិិទ្ធិិ�របស់់ពួួកគេ�។

អាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ និិងហូូឡង់់ ក៏៏ដូូចជាាទិិដ្ឋឋភាាពពិិសេ�សនៃ�បទពិិសោ�ោធន៍៍ Afro-German និិង
Afro-Dutch។

តើ�ើអ្ននកព្យាា�បាាលដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា

ដោ�ោយវិិធីីដែ�ល

ruangrupa

ពួួកគេ�តាាមរយៈៈសិិល្បៈៈ�។

កាារឈ្លាា�នពាានខ្នាា�តតូូចពីីមនុុស្សសមិិនទាាន់់

ប្រ�សិិនបើ�ើកាារងាាររបស់់អ្ននកប្រ�ឈមមុុខនឹឹង

កាារឈឺឺចាាប់់? តើ�ើអ្ននកចែ�ករំំលែ�កចំំណេះ�ះដឹឹងដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា ដោ�ោយមិិនដាាក់់ទស្សសនៈៈ

TBA គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមាានអាាទិិភាាពក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងអ្ននកដទៃ�ដោ�ោយយកចិិត្ទុុ�កដាាក់់។
ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញរឿ�ឿងនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសម្រេ��ចចិិត្តតរបស់់អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ពួួកគេ�

ដែ�លត្រូ�ូវបាានដាាក់់នៅ�ៅ

លើ�ើកំំពូូលនៃ�កាារគំំរាាមកំំហែ�ងផ្នែ�ែករាាងកាាយពិិតប្រា�ាកដ៖ អំំពើ�ើហិិង្សាា�របស់់ប៉ូូ�លីីស អំំ

បទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�កាារជិះះ�ជាាន់់ក្រោ��ោមអាាណាានិិគមរបស់់ប្រ�ទេ�សហូូឡង់់។ វាាត្រូ�ូវបាានប្រា�ារព្ធធ
Kassel

ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារ

របស់់អ្ននក? តើ�ើអ្ននកប្រ�ឈមមុុខនឹឹងភាាពខ្មៅ�ៅ�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?

ដែ�លពង្រី�ីក

បាានរៀ�ៀបចំំវេេទិិកាាសម្រា�ាប់់ពួួកគេ�និិយាាយកាារពិិតរបស់់

ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញរឿ�ឿងនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លវេេលាាដ៏៏សប្បុុ�រសដែ�លពួួកគេ�

បាានចែ�ករំំលែ�កជាាមួួយខ្ញុំំ� ទោះ�ះ�បីីជាារវល់់ និិងអស់់កម្លាំំ��ងក៏៏ដោ�ោយ។

ដូូចពួួកគេ�ដែ�រ ខ្ញុំំ��ខិិតខំំសម្រួ�ួលកាារតភ្ជាា�ប់់។ តាាមរយៈៈកាារសរសេ�រ និិងកាារឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ង។
ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�វាាតាាមរយៈៈកាារទុុកក្នុុ�ងប័័ណ្ណសា
ណ ារ

កាារបង្ហោះ�ះ��ដំំណើ�ើរកម្សាា�ន្តត

អ្ននកដទៃ�ក្នុុ�ងកាារភ្ជាា�ប់់ទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តរបស់់យើ�ើង
ពីីគ្នាា�ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោក។

ពួួកគេ�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជាាមួួយសហគមន៍៍

និិងកាារជួួយ

Gloria Kiconco គឺឺជាាកវីីជនជាាតិិអ៊ូូ�ហ្គគង់់ដាា អ្ននកសរសេ�រតែ�ងសេ�ចក្តីី� អ្ននកបង្កើ�ើ�តហ្សីី�

និិងក្រុ�ុមដែ�លនៅ�ៅឆ្ងាា�យ

នដែ�លមាានមូូលដ្ឋាា�ននៅ�ៅ Kampala ។ ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកនិិពន្ធធសិិល្បៈៈ� នាាងបាានកំំណត់់

Afro-Surinamese

បរិិបទសិិល្បៈៈ� ប្រ�វត្តិិ�រូូបសិិល្បបករ និិងដោះ�ះ�ស្រា�ាយតួួនាាទីី និិងឥទ្ធិិ�ពលនៃ�កាារសរសេ�រ

ពីីព្រោះ��ះ�នោះ�ះ�គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ដឹឹងល្អអបំំផុុត។ ខ្ញុំំ��និិយាាយដោ�ោយខ្លួួ�នឯងព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��បាានរៀ�ៀន

សិិល្បៈៈ�។

ថាាវាាគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណាា�ក្នុុ�ងកាារសន្មមត់់។

រូូបថតទាំំងអស់់ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតដោ�យ The Black Archives
All photos are courtesy of The Black Archives
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What Do You Mean, “Facing Blackness”?

Brothers Heilborn and the TBA team struck a deal. TBA could have the
organization’s space for free if they cleared out the boxes stored there.

Gloria Kiconco reflects at The Black Archives in Amsterdam,

“Mitchell always liked to joke that when he first saw the space, he thought

the Netherlands

it was all trash,” says Jessica as we sit at the doorway of their office space.
Me in the sun, her in the shade.
He didn’t know they would open them to find an archive of Dutch Black
existence chronicled in texts and objects: including a book with an

A Note: This piece is written from the perspective of a Ugandan

inscription from Langston Hughes to Hermina, wife and partner to Otto

woman. It focuses on the lived experience of people of Surinamese

Huiswold, revolutionaries and activists; a copy of Anton de Kom’s landmark

heritage, specifically Afro-Surinamese in Surinam and in Diaspora.

1934 book We Slaves of Suriname who they compare to Martin Luther King;

Those whose ancestors were forcibly removed from their homeland

and a well preserved Ebony magazine with Martin Luther King Jr on the

and relocated by the Dutch Colonial Empire. It does not seek to

cover. Everything was parallel.

exclude Surinamese people of Asian, Indian, Indigenous, or other

Other boxes held delicate horrors like the crafted chains for chattel slaves

ethnicities. They articulate their experience best. This piece requires

which exuded a sense of cruelty that can’t be described in words. Only felt

space to speak of anti-Blackness from the perspective of

in the rattle of your ancestors’ bones in the spaces within you, whenever the

Afro-Surinamese people.

wind blows. And it blows so often here in Amsterdam. Who would make
such an object? What motivated them?
The team became caretakers. “It felt like I was unpacking myself as I
unpacked these boxes,” Jessica says. In learning about their own history,
TBA started building a physical and digital archive for people of African and

I’m flattened – by the wind, the altitude, and the general attitude when I

Surinamese descent, and open to anyone who wanted to learn more.

land in Amsterdam. It’s nice to be no-one in nowhere, but this place blows
a particular ice on strangers.

Richard Weaver is the tech person building the digital archive. The first task
he set himself was creating open-source software that could work for their

I felt it when I was first here, in 2017. When The Black Archives (TBA) were

archiving system, which is descriptive, subjective, and collaborative with

starting out and when Camille Parker was still a volunteer. By then I didn’t

the community. He works like an investigator: picking up an object,

know her.

describing it (size, dimensions, origin), and contextualizing it in within Dutch

When I returned in May 2022, she received me and gave me a tour of the

history and the broader Dutch colonial experiment. The digital archive

office and archive. She is from Chicago. Wind is her element, she’s present

allows people from the community to submit corrections and additional

when needed and then gone in a gust to the next task.

information. They often donate objects and texts of their own finding.

TBA is a space, place, and stage of connection. It is a flexible agent that

On my final evening, Mitchell drives me past Little Ghana in Amsterdam

connects Afro-Surinamese people and offers a space of learning about

Zuidoost. He points out an apartment block squatted by Black Dutch

Black and BIPOC history. The people who work there, who started it, are

people in the 1970s so they wouldn’t be pushed out by a desire to keep the

catalysts of change.

Afro-Surinamese at a distance. Jessica’s mother was one of these squatters,

Mitchell Esajas and Jessica De Abreu met at Vrije Universiteit Amsterdam,

but she didn’t see herself as an activist.

where they were often the only Black people in the room. Mitchell started

We drive in intermittent silence. I ask what Mitchell thought happened

a Black students’ union, building it up together with Jessica to create a

between now and the generation before us. Why does it feel like we are

space for Afro-Surinamese people to share what they were experiencing.

starting from square one? He responds with a question. Perhaps the

University had to end, meaning they needed a new space, a room of their

disillusionment with pan-Africanism took the wind out of their sails? Had

own.

physical violence made people think twice? I relate. Uganda would rather

TBA took its first tentative steps into existence in 2016 in an autonomous

die than go to war. And for that we endure disrespect.

space they occupied for a year before moving out due to gentrification. But
their efforts had stimulated a network, helped build a community, among
the Afro-Surinamese in Amsterdam. This is how they met the Brothers
Heliborn, whose father, Waldo Heilbron, was one of the longest sitting
chairpersons of the Vereniging Ons Suriname, founded in 1919. The
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make space for others, join their battles, and share resources.
Before I leave, Mitchell takes me to have the first proper meal I’ve had all
week. He chooses Afro-Surinamese and he only sits for a moment. I haven’t
seen him pause the whole day, but he makes sure I eat. We talk about how
long he will manage to keep this up. His academic work, the activism, the
conversations. The endless explaining. Why are we still explaining
ourselves?
And this is where generations can connect. Passing on knowledge,
wisdom, spaces, kindness. Activism is a place of nurturing: we fight when
we must stand our ground, and in between, instead of resting, we write,
create, and facilitate learning. We are learning to rest. Learning to trust that
after all this effort, there will be someone to take it up next. But the lack of
guarantee generates constant anxiety, layered on top of real physical
threats:
police violence, anti-Black violence,
micro-aggressions from people yet to reckon with their privilege.
How do you heal if all your work confronts pain? How do you share

Are we all just going around in circles? Maybe. I try not to under or

knowledge without imposing your perspective? How do you face

overestimate circles. They spiral, they ascend, they spin. They consider

Blackness?

what is within them, outside of them, at their periphery. They keep you on
your feet. TBA’s exhibition, Facing Blackness: Visual Representations of
Black People and Their History of Resistance circles toward an engagement
on anti-Blackness. Their curation enables us to connect the dots between
the past generations that fought it, and shows that differences can unite as
much as oneness.
This year’s Documenta 15, in which TBA is exhibiting, is curated by the art
collective ruangrupa from Indonesia, whose people share oppressive
experiences under the Dutch colonial empire. It is held in Kassel, which
emphasizes the parallels of German and Dutch colonial rule as well as
unique aspects of Afro-German and Afro-Dutch experience.
TBA are people whose priority is to handle others with care. I see this in
their curatorial decisions, amplified by the way ruangrupa has prepared a
platform for them to speak their truth through art. I see this in the generous
time they share with me despite being busy and burnt out.
Like them, I strive to facilitate connection. Through writing and reflecting.
They do it through archiving, hosting tours, and helping others draw links
between our histories and marginalized groups across the world. They start
with the Afro-Surinamese community because that is what they know best.
I speak for myself because I’ve learned how dangerous it is to make
assumptions.
It is not for me to tell you how to face Blackness. I am only one shade in this

Gloria Kiconco is an Ugandan poet, essayist, zine-maker based in

spectrum, one perspective. And to handle with care is not to bend over

Kampala. As an art writer, she contextualizes art, profiles artists, and

backwards. It’s to set boundaries and reasonable expectations. In that

addresses the role and impact of art writing.

sense, groups like TBA can’t speak for other ethnicities, but they can fight to
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ដីីឥដ្ឋឋ ជាាអត្តតសញ្ញាា�ណ មិិនមែ�នជាាមធ្យយមទេ�។

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនៃ�ពិិធីីបុុណ្យយនេះ�ះ កាារសន្យាា� Jatiwangi ត្រូ�ូវបាានសូូត្រ�ដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រឥទ្ធិិ�ពល

ដោ�ោយមនុុស្សសរាាប់់ពាាន់់នាាក់់នៅ�ៅទូូទាំំ�ងដប់់ប្រាំ�ំ�មួួយភូូមិិក្នុុ�ងស្រុ�ុក Jatiwangi ។ CMF

Russel Hlongwane ប្រ�មូូលផលនៅ�ៅរោ�ោងចក្រ�សិិល្បៈៈ� Jatiwangi ក្នុុ�ង

ផ្តោ�ោ�តលើ�ើដីីឥដ្ឋឋសម្រា�ាប់់ឧបករណ៍៍ដែ�លលេ�ងដោ�ោយមនុុស្សសវ័័យក្មេ�េង 3000 នាាក់់គឺឺធ្វើ�ើ�ពីី

Jatiwangi ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី�

ដីីឥដ្ឋឋ ហើ�ើយកាារសន្យាា�គឺឺជាាកាារប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតរួួមគ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ទឹឹកដីី អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ប្រ�ជាាជន
Jatiwangi និិងកាារពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើខ្លួួ�នឯងរបស់់ពួួកគេ�។

ខ្ញុំំ�ស្រៀ� ��ៀវស្រើ��ើបដោ�ោយខ្យយល់់ រយៈៈកម្ពពស់់ និិងអាាកប្បបកិិរិិយាាទូូទៅ�ៅ ពេ�លខ្ញុំំ�ចុះះ
� �ចតនៅ�ៅទីីក្រុ�ុង
Amsterdam ។ វាាពិិតជាាល្អអណាាស់់ដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់នៅ�ៅកន្លែ�ែងនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកន្លែ�ែងនេះ�ះ

នៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅពិិធីីបុុណ្យយ

បក់់បោ�ោកទឹឹកកកលើ�ើមនុុស្សសចម្លែ�ែក។

បាានធ្វើ�ើ�កាារប្រ�ជុំំ�ជាាសាាធាារណៈៈប្រ�ចាំំ�ខែ�ជាាមួួយអ្ននកស្រុ�ុក

Jatiwangi ចាាប់់តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ�� 2008 ដើ�ើម្បីី�និិយាាយត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកាារងាាររបស់់ខ្លួួ�ន។ នេះ�ះគឺឺជាា

វិិធីីសាាស្រ្ត�តរបស់់ JaF ក្នុុ�ងកាារកែ�លម្អអ និិងពង្រឹ�ឹងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជាាមួួយសាាធាារណជន

ខ្ញុំំ�តើ�
� ើអ្វីី�អាាចភ្ជាា�ប់់អ្ននកនិិពន្ធធមកពីី Durban អាាហ្វ្រិ�ិ�កខាាងត្បូូ�ង ជាាមួួយនឹឹងសមូូហភាាពនៅ�ៅ

របស់់ខ្លួួ�ន។ សញ្ញាា�ណនៃ�ភាាពជាាម្ចាា�ស់់ និិងកម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាា�នឹឹងមាានភាាពមិិនច្បាា�ស់់លាាស់់

Jatiwangi ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី�? យើ�ើងទាំំ�ងពីីរមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំរុុញនៃ�មហិិច្ឆិិ�តាាទីីក្រុ�ុងធំំ
ដែ�លនៅ�ៅតែ�ដំំណើ�ើរកាារជាាប្រ�ពៃ�ណីី

JaF

នៅ�ៅទីីនេះ�ះ។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់គឺឺកាារផលិិតនិិងកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់កាារអនុុវត្តតដែ�លមាានកាារចូូលរួួម

ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើយើ�ើងជួួបគ្នាា�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាានៅ�ៅក្រោ��ោមស្បៃ�ៃ

មុុខនៃ�អ្វីី�ដែ�លហៅ�ៅថាាអន្តតរជាាតិិនិិយម

ទាំំ�ងអស់់នៃ�លក្ខខណៈៈពិិសេ�សក្នុុ�ងស្រុ�ុក?

ក្នុុ�ងសង្គគមដែ�លមាានមូូលដ្ឋាា�នយ៉ាា�ងសំំខាាន់់ក្នុុ�ងបរិិបទរបស់់វាា

ខណៈៈពេ�លដែ�លនាំំ�មកនូូវភាាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�

ទោះ�ះ�បីីជាាប្រ�ទេ�សផ្សេ�េង

ទៀ�ៀតនៃ�ពិិភពលោ�ោកត្រូ�ូវបាានស្វាា�គមន៍៍ឱ្យយចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារសន្ទទនាាក៏៏ដោ�ោយ។

កន្លែ�ែងរបស់់យើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក
កាារអនុុវត្តតសិិល្បៈៈ�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ខ្ញុំំ��ទាាក់់ទងនឹឹងសំំណួួរអំំពីីប្រ�ពៃ�ណីី ទំំនើ�ើបកម្មម វប្បបធម៌៌
និិងបេ�តិិកភណ្ឌឌ ដូូចដែ�លវាាអនុុវត្តតចំំពោះ�ះ�ជីីវិិតជនជាាតិិស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅ�នៅ�ៅអាាហ្វ្រិ�ិ�កខាាងត្បូូ�ង។
ជាាញឹឹកញយ

វាាព្យាា�យាាមគិិតឡើ�ើងវិិញនូូវឌីីកូូតូូមិិកជនបទ

និិងទីីក្រុ�ុង

តាាមរយៈៈ

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធ ចំំ ណេះ�ះដឹឹ ង នៃ�បរិិ ស្ថាា�នទាំំ� ងពីីរនេះ�ះ—និិ ង របៀ�ៀបដែ�លពួួ ក វាាវាាយនភាាព
អត្ថិិ�ភាាពពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ដែ�លជាារឿ�ឿយៗត្រូ�ូវបាានផ្សំំ�ឡើ�ើងដោ�ោយទាំំ�ងពីីរ។

ជនបទនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបាានគេ�យល់់ថាាជាាកន្លែ�ែងដែ�លត្រូ�ូវកាារកាារអភិិវឌ្ឍឍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទាាន់់ឈាាន

ដល់់ «ភាាពទំំនើ�ើប»។ ហើ�ើយកាាលដែ�លជនបទគេ�សរសើ�ើរគេ�ច្រើ��ើនតែ�ឃោ�ោរឃៅៈ�ៈ� គេ�
និិយាាយថាានៅ�ៅមាានទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់នៅ�ៅនឹឹងកន្លែ�ែងមិិនសាាបសូូន្យយ។ បង្ហាា�ញពីីកាារជាាប់់គាំំ�ង

នៃ�វប្បបធម៌៌។ ជាាកាារពិិតណាាស់់ ទ្រឹ�ឹស្ដីី�របស់់ខ្ញុំំ��ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងគំំរូូនោះ�ះ�។ តើ�ើពេ�លវេេលាារបស់់ខ្ញុំ�ំ

ជាាមួួយ Jatiwangi art Factory (JaF) អាាចជួួយខ្ញុំំ�សា
� ាងសង់់វាាបាានទេ�? តើ�ើសមូូហភាាព

នៅ�ៅតំំ បន់់ ជនបទ នៃ�ប្រ� ទេ�សឥណ្ឌូូ� នេ�ស៊ីី� ដំំ ណើ�ើ រ កាារយ៉ាា� ងដូូ ចម្តេ�េចនៅ�ៅកម្រិ�ិ តអន្តត រជាាតិិ

ជាាមួួយនឹឹងឫសគល់់របស់់វាាយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងជនបទ Majalengka? នេះ�ះជាាចំំណុុច
ដែ�លខ្ញុំំ��ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារងាាររបស់់ JaF។

Majalengka Terracotta City Center - រូូបថតដោ�យ Adhi Setya Disparbud Majalengka, 2021
Majalengka Terracotta City Center - Photo by Adhi Setya Disparbud Majalengka, 2021

សង្គគម សិិល្បៈៈ� និិងទស្សសនីីយភាាពរបស់់វាា

ចាាប់់ពីីដីីឡើ�ើង

ពិិភពនៃ�សិិល្បៈៈ�សហសម័័យអាាចបង្កើ�ើ�តទំំនាាក់់ទំំនង fraught ជាាមួួយសាាធាារណៈៈជន
របស់់ខ្លួួ�ន;

ឱកាាសសំំខាាន់់ចំំនួួនបួួននៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តរបស់់

វាាមាានទំំនោ�ោរក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តទស្សសនីីយភាាពដោ�ោយខ្លួួ�នឯងចំំពោះ�ះ�ភាាពមិិន

JaF

បាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយកាារអនុុវត្តតរបស់់

ស្រួ�ួលរបស់់អ្ននកដែ�លខ្លួួ�នព្យាា�យាាមធ្វើ�ើ�កាារសន្ទទនាា។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ សរសៃ�ស្រ�ង់់ចេ�ញពីី

ពួួកគេ�។ កាារចុះះ�ចេ�ញពីីតំំណែ�ងរបស់់លោ�ោក ស៊ូូ�ហាារតូូ ប្រ�ធាានាាធិិបតីីទីីពីីររបស់់ប្រ�ទេ�ស

វិិចិិត្រ�ករបែ�បនេះ�ះក្លាា�យជាាជនបរទេ�សចំំពោះ�ះ�បរិិស្ថាា�នរបស់់ពួួកគេ�។

ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរករដ្ឋាា�ភិិបាាលក្នុុ�ងតំំបន់់។ នៅ�ៅជុំំ�វិិញពេ�លនោះ�ះ� Arief Yudi និិង Ginggi S.

'Global South' ដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ចិិត្តតសោ�ោភ័័ណភាាព និិងវប្បបធម៌៌នៃ�ទ្វីី�បអឺឺរ៉ុុ�ប ហើ�ើយយូូរ ៗ ទៅ�ៅ

ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� 1998 ត្រូ�ូវបាានបន្តតដោ�ោយកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រអំំណាាចពីីរដ្ឋាា�ភិិបាាលកណ្តាា�ល

Jatiwangi ងាាយនឹឹងធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសមីីកាារដែ�លមាានបញ្ហាា�នេះ�ះ ដោ�ោយសាារលក្ខខខណ្ឌឌ

Hasyim បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មគិិតអំំពីីតួួនាាទីីនៃ�វប្បបធម៌៌ចំំពេ�លដែ�លកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

កន្លែ�ែងដូូចជាា

2004 Areif បាានត្រ�លប់់មកពីី Bandung ដោ�ោយមាានសំំណួួរអំំពីីរបៀ�ៀបចរចាាអំំពីី

ជុំំ�វិិញទីីក្រុ�ុងរបស់់វាា។

ចរិិតលក្ខខណៈៈនៃ�កន្លែ�ែងមួួយ

និិងអនុុញ្ញាា�តឱ្យយមាានកាារចូូលរួួមជាាសាាធាារណៈៈនៅ�ៅក្នុុ�ង

គួួរឱ្យយភ្ញាា�ក់់ផ្អើ�ើ�ល JaF ហាាក់់ដូូចជាាមិិនខ្វវល់់ខ្វាា�យខ្លាំំ��ងពេ�កជាាមួួយនឹឹងហាានិិភ័័យនេះ�ះទេ�។

កាារចរចាានោះ�ះ�។

ចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម យើ�ើងត្រូ�ូវសួួរថាា តើ�ើ JaF ជាាអ្វីី�? វាាពិិបាាកក្នុុ�ងកាារកំំណត់់លទ្ធធផលរបស់់វាា

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� 2008 ពួួកគេ�បាានទៅ�ៅជួួបប្រ�ជាាជននៅ�ៅ Jatiwangi ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ប្រ�តិិភូូ

ថាាពួួ ក គេ�ជាារឿ�ឿយៗត្រូ�ូ វ បាានពិិ ពណ៌៌ នាាថាាជាាសមូូ ហភាាពសិិ ល្បៈៈ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារពិិ ត

ដល់់ភ្ញៀ�ៀ�វ

ចម្លើ�ើ�យរបស់់ពួួកគេ�គឺឺពិ
 ិបាាកយល់់ច្រើ��ើនដូូចដែ�លវាាមាានភាាពល្អិិ�តល្អអន់់។

ជាាចំំណុុច

គ្រា�ាន់់តែ�ជាាស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ហើ�ើយសមាាជិិកដំំបូូងនៃ�សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់កត់់សំំគាាល់់

អន្តតរជាាតិិនៃ�សិិល្បបកររយៈៈពេ�លពីីរសប្តាា�ហ៍៍។

មាានច្រើ��ើនទៀ�ៀតកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងឈើ�ើឆ្កាា�ងរបស់់ពួួកគេ�។

តែ�មួួយគត់់ដែ�លយើ�ើងប្រ�ឈមមុុខគឺឺបញ្ហាា�ភាាសាារវាាងម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ� និិងភ្ញៀ�ៀ�វ ពិិធីីបុុណ្យយនឹឹង

មនុុស្សសដែ�លបង្កើ�ើ�តជីីវិិត

និិងអត្ថថន័័យ

JaF

គឺឺជាាកាាររួួបរួួមរបស់់

ហើ�ើយបើ�ើចង់់បាានក៏៏គ្រែ��មួួយដែ�រ។

កាារស្នើ�ើ�សុំំ�គឺឺម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ជូូនបាាយមួួយចាាន
ពួួកគេ�បាានគិិតថាា

ប្រ�សិិនបើ�ើបញ្ហាា�

ទទួួលបាានជោ�ោគជ័័យ។ សកម្មមភាាពដ៏៏ច្រ�បូូកច្រ�បល់់នេះ�ះបាានទាាក់់ទាាញចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍

តាាមរយៈៈចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍រួួមចំំពោះ�ះ�គ្នាា�

ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក កន្លែ�ែងដែ�លពួួកគេ�ផុុសឡើ�ើង និិងអនាាគតដែ�លចង់់បាាន។

របស់់អាាជ្ញាា�ធរយោ�ោធាា

និិងចាារកម្មម

ព្រោះ��ះ�វាាជាាលើ�ើកទីីមួួយហើ�ើយដែ�លភ្ញៀ�ៀ�វមិិនមែ�ន

សហស្ថាា�បនិិកម្នាា�ក់់គឺឺ Arief Yudi បង្កើ�ើ�តចំំណុុចថាា "នៅ�ៅពេ�លយើ�ើងមកជាាមួួយគ្នាា� យើ�ើង

សម្រា�ាប់់កាារប្រ�ជុំំ�ជាាសាាធាារណៈៈដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�កង្វវល់់។ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ដដែ�លនេះ�ះត្រូ�ូវ

បាានហូូរចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វនៃ� Majalengka ដែ�លជាាកន្លែ�ែងដែ�ល JaF ត្រូ�ូវបាានគេ�ស្គាា�ល់់ថាា

គោ�ោលកាារណ៍៍ស្នូូ�លមួួយរបស់់ JaF – កាារកសាាងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង។

ឃើ�ើ ញ ពីីរបៀ�ៀបដែ�លវិិ ចាារណញាាណគឺឺ ជាារូូ បិិ យ ប័័ ណ្ណណ ខ្ពពស់់ បំំ ផុុ តនៅ�ៅក្នុុ� ង ប្រ� តិិ បត្តិិ�កាារ។

Jatiwangi បាានជួួបប្រ�ទះះនឹឹងរលកនៃ�ឧស្សាា�ហូូបនីីយកម្មម ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� 2012

សមាាជិិកពណ៌៌នាាអំំពីីមហោ�ោស្រ�ពតន្ត្រី�ី�សេ�រ៉ាា�មិិច (CMF) ជាាដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារឈាានដល់់

ទៅ�ៅរកជីីវិិតសុុវត្ថិិ�ភាាពនៃ�កាារងាាររោ�ោងចក្រ�។ ហាានិិភ័័យមិិនមែ�នថាា JaF នឹឹងរវើើ�រវាាយនោះ�ះ�

ឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�មាានវត្តតមាានបែ�បនេះ�ះនៅ�ៅ Jatiwangi ។ JaF បាានមើ�ើលឃើ�ើញពីីតម្រូ�ូវកាារ
បាានប្រា�ារព្ធធឡើ�ើងជាារៀ�ៀងរាាល់់ខែ�ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក

មិិនពិិភាាក្សាា�ពីីសិិល្បៈៈ�ទេ� យើ�ើងនិិយាាយអំំពីីគ្រួ�ួសាារ និិងទំំនាាក់់ទំំនង" ។ ចំំណងគ្រួ�ួសាារ

ជាាសាារធាាតុុជំំរុុញនៃ�កាារស្រ�មើ�ើលស្រ�មៃ�សាាធាារណៈៈ។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នវិិនាាទីី អ្ននក

ដែ�លបាានក្លាា�យជាា

ស្ថិិ�រភាាពរបស់់ JaF ត្រូ�ូវបាានគម្រា�ាមកំំហែ�ង ខណៈៈដែ�លសមាាជិិកមួួយចំំនួួនបាានងាាក
ទេ�

កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងរវាាងមនុុស្សសជាាច្រើ��ើននាាក់់ដែ�លមាានចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍ខុុសៗគ្នាា�។ នៅ�ៅក្នុុ�ង

22

ប៉ុុ�ន្តែ�ែថាាកាារដាំំ�ដុះះ�រួួមនៃ�ជីីវិិតប្រ�កបដោ�ោយកាារច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតនឹឹងត្រូ�ូវលុុបចោ�ោល

ហើ�ើ យ ដោ�ោយកាារបន្តតធ្វើ�ើ�ឱ្យយខូូ ចដល់់ កិិ ច្ចច សន្យាា�សង្គគ មដែ�លសមូូ ហភាាពបាានព្យាា�យាាម

ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដំំបូូងដែ�លទទួួលស្គាា�ល់់ថាាលក្ខខខណ្ឌឌដែ�លនាំំ�យើ�ើងរួួមគ្នាា�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ

សាាងសង់់ជាាមួួយសាាធាារណៈៈជន និិងទីីកន្លែ�ែង។

មិិនត្រូ�ូវបាានធាានាាទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារប្រ�ជុំំ�ប្រ�ចាំំ�ខែ� ពិិធីីបុុណ្យយ និិងស្ថាា�នទូូតគឺឺជាាកាារស្វែ�ែងយល់់
ពីីអ្វីី�ដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ រហូូតដល់់រូូបភាាពច្បាា�ស់់មួួយលេ�ចចេ�ញជាារូូបរាាងថាាទីីក្រុ�ុងដីីឥដ្ឋឋជាា

បន្ទាា�ប់់ពីីកាារខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងអស់់រយៈៈពេ�ល 12 ឆ្នាំំ�� គំំនិិតនៃ�ទីីក្រុ�ុងដីីឥដ្ឋឋបាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម

អ្វីី�។ ពួួកគេ�និិយាាយថាា៖ «យើ�ើងមិិនដឹឹងថាាយើ�ើងឈ្នះះ�ឬចាាញ់់ទេ�»។ "យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់

ស្រ�ឡះះ ហើ�ើយវាានៅ�ៅតែ�ជាាកាារកាាន់់កាាប់់បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់សមូូហភាាព។

ភាាពផុុយស្រួ�ួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាច្បាា�ស់់ណាាស់់សម្រា�ាប់់ពួួកយើ�ើងថាាយើ�ើងប្រ�យុុទ្ធធ"។

ដីីឥដ្ឋឋ ជាាអត្តតសញ្ញាា�ណ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត និិងរបៀ�ៀបវាារៈ�និិរន្តតរភាាព

Russel Hlongwane គឺឺជាាអ្ននកផលិិតវប្បបធម៌៌ និិងអ្ននកប្រឹ�ឹក្សាា�ឧស្សាា�ហកម្មមច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត

កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរវាាង JaF និិងប្រ�ជាាជននៃ� Jatiwangi គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�ល
ប្រា�ាប់់ពីីគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�ទីីក្រុ�ុងដីីឥដ្ឋឋ

ដែ�លមាានមូូលដ្ឋាា�ននៅ�ៅទីីក្រុ�ុង Durban ។ កាារងាាររបស់់គាាត់់ឈ្លលក់់វង្វេ�េងនឹឹងភាាពតាានតឹឹង

ហើ�ើយគោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានមើ�ើលឃើ�ើញ

នៅ�ៅក្នុុ�ងបេ�តិិកភណ្ឌឌ/ទំំនើ�ើបកម្មម

តាាមរយៈៈអន្តតរាាគមន៍៍ផ្សេ�េងៗរបស់់ JaF ។

ចំំពោះ�ះ�ជីីវិិតខ្មៅ�ៅ�។

Jatiwangi

ដែ�លភ្ជាា�ប់់មកជាាមួួយហាានិិភ័័យនៃ�កាារទាាញយកលើ�ើសចំំណុះះ�។

ចក្ខុុ�វិិស័័យរបស់់ JaF គឺឺកាារគិិតឡើ�ើងវិិញប្រ�កបដោ�ោយនិិរន្តតរភាាពនៃ�កាារប្រើ��ើប្រា�ាស់់របស់់វាា
តម្លៃ�ៃអេ�កូូឡូូស៊ីី� និិងពាាណិិជ្ជជកម្មមរបស់់វាា និិងអ្វីី�ដែ�លវាាអាាចធ្វើ�ើ�បាានសម្រា�ាប់់អត្តតសញ្ញាា�ណ

របស់់ Jatiwangi ។ ប្រ�ហែ�លជាាមិិនទាាន់់មាានកាារឯកភាាពគ្នាា�អំំពីីអ្វីី�ដែ�លទីីក្រុ�ុងដីីឥដ្ឋឋ
មើ�ើលទៅ�ៅដូូចនោះ�ះ�ទេ� ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ តម្លៃ�ៃ និិងឧត្តតមគតិិត្រូ�ូវបាានដាាក់់យ៉ាា�ង
រឹឹងមាំំ�។

ស្ថាា�នទូូត Terracotta គឺឺជាាផលប័័ត្រ�នៃ�ទំំនាាក់់ទំំនង "ប្រ�ជាាជនទៅ�ៅប្រ�ជាាជន" ដែ�ល
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ននត់់នៃ�ស្ថាា�នទូូត (ដីីឥដ្ឋឋ) ។ កាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នគឺឺថាាទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងរដ្ឋឋនិិងរដ្ឋឋ
មាានភាាពមិិនច្បាា�ស់់លាាស់់ ហើ�ើយគួួរតែ�មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រខុុសគ្នាា�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជននៃ�

ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះដែ�លជំំរុុញដោ�ោយបុុគ្គគល និិងមិិនពឹឹងផ្អែ�ែកទាំំ�ងស្រុ�ុងលើ�ើអ្ននកនយោ�ោបាាយ

នោះ�ះ�ទេ�។ ស្ថាា�នទូូតនីីមួួយៗមាានប្រ�ធាានបទផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន។ មួួយនៅ�ៅតៃ�វ៉ាា�ន់់មាានសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ប្រ�កបដោ�ោយនិិរន្តតរភាាព។
JaF

មួួយនៅ�ៅប្រ�ទេ�សស្វ៊ីី��សមាានកាារអប់់រំំជាាកាារផ្តោ�ោ�តអាារម្មមណ៍៍។

មិត្តត
ិ ភាពជើ�ើងឯកបាល់់ទាត់់ និិងសិិល្បៈៈ� - រូូបថតដោ�យ Almanoka Alesandro, ២០១៧

Football and Art Champion Friendship - Photo by Almanoka Alesandro, 2017

ក៏៏បាានបង្កើ�ើ�តខ្លួួ�នឯងថាាជាាសំំឡេ�ងសំំខាាន់់មួួយក្នុុ�ងកាារពិិភាាក្សាា�អំំពីីរបៀ�ៀបវាារៈៈ

ជនបទថ្មីី� ដែ�លត្រូ�ូវបាានកោះ�ះ�ប្រ�ជុំំ�ដោ�ោយសាារមន្ទីី�រ Tanah dan Pertanian (សាារមន្ទីី�រដីី
និិងកសិិកម្មម) នៅ�ៅ Bogor ដោ�ោយប្រ�មូូលផ្តុំំ��ស្វ័័�យភាាពរបស់់ប្រ�ជាាជនតាាមភូូមិិ និិង
កាារអនុុវត្តតចំំណេះ�ះដឹឹងក្នុុ�ងតំំបន់់។ របៀ�ៀបវាារៈៈនេះ�ះព្យាា�យាាមគិិតប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារលុុបបំំបាាត់់
កាារអនុុវត្តតកាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុក

និិងនិិរន្តតរភាាពដោ�ោយកាារពន្លឿ�ឿ�នមូូលធននិិយម។

ដូូចដែ�ល JaF និិយាាយថាា "យើ�ើងមាានប្រ�ព័័ន្ធធចំំណេះ�ះដឹឹងក្នុុ�ងស្រុ�ុកដ៏៏សំំបូូរបែ�ប ហើ�ើយ
យើ�ើងចង់់មាានស្វ័័�យភាាពដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតវាា" ។ នៅ�ៅគែ�មនៃ� Jatiwangi គឺឺជាាកាារពិិសោ�ោធន៍៍
វិិវត្តតន៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងមនោ�ោគមវិិជ្ជាា�នេះ�ះ រួួមទាំំ�ងកាារពិិសោ�ោធន៍៍ស្ថាា�បត្យយកម្មមដោ�ោយប្រើ��ើដីីឥដ្ឋឋក្នុុ�ងវិិធីី

ចម្រុះ�ះ�បំំផុុត ធ្វើ�ើ�តាាមបច្ចេ�េកទេ�សសាាងសង់់នៃ�ប្រ�ពៃ�ណីីរបស់់ជនជាាតិិស៊ុុ�នដាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារ
មើ�ើលឃើ�ើញមួួយទៀ�ៀតនៃ�ទីីក្រុ�ុងដីីឥដ្ឋឋ។

វាាក៏៏មាានកាារពិិសោ�ោធន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាាមួួយនឹឹងរូូបិិយប័័ណ្ណដីី
ណ ឥដ្ឋឋផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ Jatiwangi

ដែ�លជាាកាាក់់ដីីឥដ្ឋឋ។ វាាផ្តតល់់តម្លៃ�ៃក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសហគមន៍៍ដែ�លទើ�ើបនឹឹងកើ�ើតតូូចមួួយនៃ�
កាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មអាាជីីវកម្មមដែ�លបាានចូូលរួួមជាាមួួយអាាវទ្រ�នាាប់់

JaF

ហើ�ើយវាានឹឹងបង្ហាា�ញ

កាារងាាររបស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ង Kassel នៅ�ៅ documenta នាាពេ�លខាាងមុុខ។
សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�ន ឬប្រ�ហែ�លជាាកាារព្យាា�ករណ៍៍

JaF និិយាាយថាា "យើ�ើងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកតែ�មួួយ ទោះ�ះ�បីីជាាជំំនាាន់់ខុុសគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ
វិិន័័យ

និិងចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍គឺឺខុុសគ្នាា�

ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងកំំពុុងព្យាា�យាាមបង្កើ�ើ�តនៅ�ៅ

ទីីនេះ�ះ គឺឺជាាអាារម្មមណ៍៍នៃ�កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក" JaF និិយាាយថាា។ "ផ្តតល់់
ឧទាាហរណ៍៍ដល់់អ្ននក៖

អ្ននកខ្លាំំ��ងយល់់ភាាសាាប្រ�យុុទ្ធធ

របស់់ខ្ញុំំ��ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើខ្ញុំ�ជួ
ំ� ួបពួួកគេ�តាាមរបៀ�ៀបណាា?"

ប៉ុុ�ន្តែ�ែទាាហាានក៏៏ជាាអ្ននកជិិតខាាង

មាានជំំ ហ រនយោ�ោបាាយច្បាា�ស់់ លាាស់់ ក្នុុ� ង កាារកាារពាារចំំ ណេះ�ះដឹឹ ង ក្នុុ� ង ស្រុ�ុ ក ដែ�លទ្រ�ទ្រ� ង់់
មនុុស្សសអស់់ជាាច្រើ��ើនសតវត្សសមកហើ�ើយ ដែ�លភាាគច្រើ��ើនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគំំរាាមកំំហែ�ង
នៃ�កាារលុុបបំំបាាត់់ដោ�ោយរចនាាសម្ព័័�ន្ធធចំំណេះ�ះដឹឹងលេ�ចធ្លោ�ោ�

ដែ�លលើ�ើកកម្ពពស់់ទម្រ�ង់់នៃ�

កាាររស់់នៅ�ៅដែ�លមិិនស្ថិិ�តស្ថេ�េរ (ផ្ទុុ�យទៅ�ៅនឹឹង) ភពផែ�នដីី។ ពួួកគេ�ស្វែ�ែងរកកាារកសាាង

សាាលាាសហគមន៍៍មួួយដែ�លសូូម្បីី�តែ�គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនគឺឺជាាសិិស្សស ឬប្រ�ហែ�លជាាកន្លែ�ែងដែ�ល
មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន

ហើ�ើយគរុុកោ�ោសល្យយគឺឺផ្តោ�ោ�តលើ�ើអន្តតរកម្មម។

របៀ�ៀបវារៈៈជនបទថ្មីី� Documenta 15 - រូូបថតដោ�យ Dawid Majewski ឆ្នាំំ � 2022
New Rural Agenda, Documenta 15 - Photo by Dawid Majewski, 2022
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នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�អនុុវត្តត

កាារអនុុវត្តតរបស់់គាាត់់រួួមមាានកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវវប្បបធម៌៌

ប្រ�កបដោ�ោយភាាពច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត កាាររចនាា និិងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង។

ទីីក្រុ�ុ ង ដីីឥដ្ឋឋគឺឺជាាកាារឆ្លើ�ើ�យតបយ៉ាា� ងសកម្មមចំំ ពោះ�ះ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ដីីឥដ្ឋឋ យ៉ាា� ងទូូ លំំ ទូូ លាាយ
របស់់

និិងវប្បបធម៌៌/ប្រ�ពៃ�ណីី

កាារផលិិត

Terracotta As Identity, Not So Much a Medium

residents of Jatiwangi since 2008 to speak back to its work. This is JaF’s
method of refining and strengthening agreements with its publics. Notions

Russel Hlongwane harvesting at Jatiwangi art Factory in Jatiwangi,

of ownership and intellectual property would be impertinent here; what is

Indonesia

important is the production and sustenance of a socially engaged practice
heavily grounded in its context – although the rest of the world is welcome

What might connect a writer from Durban, South Africa, with a collective in

to participate in the conversation.

Jatiwangi, Indonesia? We both exist within the thrust of big-city ambitions
yet operate quite traditionally, but how do we meet each other under the
veil of a so-called internationalism while bringing all the nuance of local
specificity?
Our place in the worlds
My own artistic practice concerns itself with questions of tradition,
modernity, culture, and heritage as it applies to Black life in South Africa. It
often tries to rethink rural and urban dichotomies through the knowledge
structures of these two environments—and how they texture Black
existence which is often composed of both.
The rural is still understood as a place in need of development, yet to arrive
at “modernity.” And when the rural is praised, it is often crudely: it is said to
still have its traditions in place, untainted. Implying a cultural stasis. Of
course, my theory opposes that stereotype. Could my time with Jatiwangi

Rampak Genteng របៀ�ៀបវារៈៈជនបទថ្មីី� Documenta ១៥ - រូូបថតដោ�យ Dawid Majewski ឆ្នាំំ � ២០២២
Rampak Genteng New Rural Agenda, Documenta 15 - Photo by Dawid Majewski, 2022

art Factory (JaF) help me build it? How does a collective in rural Indonesia
operate at an international level with its roots firmly in rural Majalengka? This

From the ground up

was my point of entry to the work of JaF.

Four pivotal occasions in JaF’s history have shaped their practice. The

Society, art, and its spectacle

stepping down of Suharto, Indonesia’s second president, in 1998 was

The world of contemporary art can set up a fraught relationship with its

followed by a shift of power from central government towards local

publics; it has the tendency to make a spectacle of itself to the discomfort

government. Around that time Arief Yudi and Ginggi S. Hasyim started

of those with whom it attempts to be in dialogue. An extractive vein thus

thinking about the role of culture amid this transition. In 2004, Areif returned

takes from the ‘Global South’ to appease the aesthetic and cultural appetite

from Bandung with questions on how to negotiate the character of a place

of Europe, and over time such artists become aliens to their environments.

and enable public participation in that negotiation.

A place like Jatiwangi could easily slip into this problematic equation given
its peri-urban condition.

In 2008, they approached the people of Jatiwangi to host an international
delegation of artists for two weeks. The request was that hosts offer a plate

Surprisingly, JaF don’t seem overly concerned with this risk. Their answer is

of rice to their guest, and if they so wished, a bed. They thought, if the only

elusive as much as it is elaborate. As a starting point, we have to ask: what

problem we face is that of a language barrier between hosts and guests,

is JaF? It is hard to define its outputs merely as artworks. And the first

the festival would have been a success. This flurry of activity drew the

members of the outfit remark that they’re often described as an art

attention of military and intelligence authorities, as it was the first time that

collective when in fact so much more happens within their crucible. JaF is

non-Indonesian guests had such presence in Jatiwangi. JaF saw the need

communion of people making life and meaning through a common interest

for a public meeting to address concerns. The same meeting has been

in each other, the place from which they emerge, and a desired future.

held monthly ever since, becoming one of JaF’s core tenets – the building
of agreements.

One of the co-founders, Arief Yudi, makes the point that “when we come
together, we don’t discuss art, we talk about family and relations.” The family

Jatiwangi experienced a wave of industrialization, and in 2012 JaF’s stability

bond spills into the streets of Majalengka where JaF is known as a catalyst

was threatened as some members resorted to the secure life of factory

of public imagination. Within seconds, you see how intuition is the highest

work. The risk was not that JaF would flounder, but that the collective

currency in the operation.

cultivation of a creative life would be aborted – and by extension undermine
the social contract that the collective had been trying to build with its

The members describe the Ceramic Music Festival (CMF) as a process of

public, and place.

reaching agreements between scores of people with varied interests. In the
frame of this festival the Jatiwangi Pledge is recited to moving effect by

After twelve years of pursuits, the idea of the terracotta city began to

thousands of people across the sixteen villages in Jatiwangi district. The

crystalize and it remains the collective’s current preoccupation.

CMF is centered around terracotta, for the instruments played by 3000

Terracotta as identity, creative economy, and sustainability agenda

young people are made of terracotta, and the pledge is a shared
commitment towards the land, the identity of Jatiwangi people, and their

The agreements held between JaF and the people of Jatiwangi are what

self-reliance.

inform the principles of the terracotta city, and these principles are

Outside of the festival, JaF has held monthly public meetings with the

visualized through the various interventions of JaF.
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The terracotta city is a proactive response to Jatiwangi’s extensive terracotta
deposits, which come with the risk of over-extraction. JaF’s vision is to
sustainably reimagine its use, its ecological and commercial value, and
what it can do for the identity of Jatiwangi. There may not be a consensus
of what the terracotta city looks like just yet, however the values and ideals
are firmly placed.
The Terracotta Embassy is a portfolio of “people-to-people” relations
carried in the fold of a (terracotta) embassy. The premise is that state-tostate relations are precarious and there ought to be a different exchange
among people of this world driven by individuals and not wholly dependent
on politicians. Each embassy has its own theme. One in Taiwan has
foregrounded sustainable economies. One in Switzerland has education as
a focus.
The JaF has also established itself as a key voice in the discussion of a New
Rural Agenda, convened by the Museum Tanah dan Pertanian (Museum of
Soil and Farming) in Bogor, mobilizing the autonomy of village peoples and
their exercise of local knowledges. The agenda tries to think against the
erasure of local and sustainable living practices by accelerated capitalism.

សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសទីីក្រុ�ុង Terracotta រូូបថតដោ�យ Prabowo Setyadi, ២០១៩
Terracotta City Declaration Photo by Prabowo Setyadi, 2019

As JaF says, “We have a rich local knowledge system and we wish to have
the autonomy to put it into practice.” At the edge of Jatiwangi is an evolving

They’re the first to admit that the terms that hold us together today are not

experiment in this ideology, including an architectural experiment using

guaranteed, but the monthly meetings, the festival, and the embassies are

terracotta in extremely diverse ways, following building techniques of the

explorations of the unknown, until a clear image emerges of what the

Sundanese tradition, yet another visualisation of the terracotta city. There is

terracotta city is. “We don’t know whether we win or lose the fight,” they say.

also an economic experiment with Jatiwangi’s own terracotta currency, a

“We acknowledge the fragility, but it’s clear for us that we fight.”

terracotta coin. It carries value among a small emerging community of
start-ups that have joined the JaF mantle, and that will show their work in
Kassel at the forthcoming documenta.

មហោ�ស្រ�ពតន្ត្រី��សេ�
ី រ៉ាាមិច
ិ #៣ - រូូបថតដោ�យ Dian Willyarti ឆ្នាំំ � ២០១៨
Ceramic Music Festival #3 - Photo by Dian Willyarti, 2018

Conclusion, or perhaps projection
“We live in the same world although the generations are different, disciplines
and interests are all different, and what we’re trying to create here is a sense
of mutual compromise,” JaF says. “Give you an example: the solider
understands the language of combat but the soldier is also my neighbor,
so how do I meet them as a neighbor?”
There is a clear political position of protecting local knowledges that have
sustained humans for centuries, most of which are under threat of erasure
by dominant knowledge structures that promote unsustainable forms of

Russel Hlongwane is a cultural producer and creative industries consultant

living on (as opposed to with) the planet. They seek to build a community

based in Durban. His work obsesses over tensions in Heritage/Modernity

academy where even the teacher is a student, or perhaps where everyone

and Culture/Tradition as they apply to Black life. His said practice includes

is a teacher and the pedagogy is premised on interaction.

cultural research, creative production, design, and curatorship.
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សៀ�ៀវភៅ�ៅណែ�នាំំ�សម្រា�ាប់់ជីីវិិត

ពង្រី�ីកកាារងាាររបស់់សមាាជិិករបស់់ខ្លួួ�ន។

យុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តរស់់រាានមាានជីីវិិតពីី Lumbung នៃ�អ្ននកបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាា�យដោ�ោយ Abdul

នៅ�ៅ documenta ដប់់ប្រាំ�ំ� បន្ទទប់់ទទួួលភ្ញៀ�ៀ�វឌីីជីីថលនឹឹងផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទៅ�ៅជាារូូបរាាងកាាយ។

Halik Azeez

ហើ�ើយខណៈៈដែ�លកាារពិិភាាក្សាា�បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់

A.K.A. Dean Hutton សួួរថាា "តើ�ើកាារសំំរាាកលំំហែ�អាាចជាាគេ�ហទំំព័័រនៃ�កាារបង្កើ�ើ�ត 56

សកម្មមភាាពសាាធាារណៈៈផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។

សុុបិិន?" The Lumbung of Publishers ចង់់ឆ្លើ�ើ�យថាា "បាាទ"។ បច្ចុុ�ប្បបន្ននកំំពុុង

សម្រា�ាប់់កាាររស់់នៅ�ៅ

ដំំណើ�ើរកាារចេ�ញពីីបន្ទទប់់ទទួួលភ្ញៀ�ៀ�វបែ�បឌីីជីីថល Lumbung of Publishers មាាន

ជជែ�កកំំសាាន្តត កាារសម្រា�ាកលំំហែ�កាាយ និិងកាារចំំអិិនអាាហាារដែ�លនឹឹងនាំំ�មកនូូវកាារយល់់

ដែ�លប្រើ��ើនៅ�ៅទីីនេះ�ះជាា

ដឹឹងគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក

អ្ននកនិិពន្ធធដែ�លមាានមូូលដ្ឋាា�ននៅ�ៅទីីក្រុ�ុង

នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទនេះ�ះ

ទំំហំំដែ�លរំំពឹឹងទុុកនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តអត្ថថន័័យរបស់់វាា។

និិងវិិចាារណញាាណ

Azeez

កាារនិិយាាយបច្ចេ�េកទេ�ស

A.K.A. Dean Hutton asks: “Can relaxation be a site of creation56 and

និិងកាារ

revolution, capable of both holding an archive and launching us into

ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើងដូូចជាា របៀ�ៀបស្រ�ឡាាញ់់មាាតុុភូូមិិ របៀ�ៀបដឹឹងពីីអ្វីី�ដែ�ល

dreamscapes?” The Lumbung of Publishers wants to answer with a

កំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើង និិងរបៀ�ៀបធ្វើ�ើ�ត្រា�ាប់់តាាមសំំឡេ�ងច្រាំ�ំ�ងទន្លេ�េ ដោ�ោយប្រើ��ើដៃ�ពីីរ និិងកំំរាាលព្រំ�ំ

resounding “yes.” Currently operating out of a digital living room, the

សិិល្បបករ និិងអ្ននកនិិពន្ធធបាានផ្តតល់់វិិធីីដើ�ើម្បីី�ស្រ�មៃ�មើ�ើលទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់យើ�ើងឡើ�ើងវិិញ
ដើ�ើម្បីី�បង្ខំំ�ឱ្យយដូូចជាា

ដូូចជាារបួួសជំំនាាន់់

គាាត់់គឺឺជាា

ដែ�លជាាសមាាជិិកនៃ�

Survival strategies from the Lumbung of Publishers by Abdul Halik

សៀ�ៀវភៅ�ៅណែ�នាំំ� "របៀ�ៀបធ្វើ�ើ�" ប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ។ កាារងាាររបស់់ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយព្រិ�ិលព្រំ�ំដែ�នរវាាងកាារពិិត
កាារណែ�នាំំ�

ប្រ�ទេ�សស្រី�ីលង្កាា�។

Packet

Manuals for the Living

ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយអស្ថិិ�រភាាពនៃ�

ជាាឧទាាហរណ៍៍ Kayfa-Ta ដែ�លមាានមូូលដ្ឋាា�ននៅ�ៅទីីក្រុ�ុងគែ�រ និិងអាាម៉ាា�ន់់ លេ�ងនៅ�ៅលើ�ើ
និិងកាារប្រ�ឌិិត

The

នៅ�ៅលើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់គាាត់់: abdulhalikazeez.com

យើ�ើងបាានលួួចយកបច្ចេ�េកវិិទ្យាា�ទំំនាាក់់ទំំនងដែ�ល

ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះអ្វីី�មួួយដូូចជាាបុុរាាណដូូចសៀ�ៀវភៅ�ៅ

ធាាតុុសំំខាាន់់បំំផុុតនៃ�កាារងាាររួួម

Lumbung of Publishers ។ កាារងាាររបស់់គាាត់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតអាាចត្រូ�ូវបាានគេ�មើ�ើលឃើ�ើញ

ហើ�ើយទម្រ�ង់់នៃ�កាារគិិតដែ�ល

សង្កកត់់សង្កិិ�នជាាយូូរកំំពុុងស្វែ�ែងរកកាារស្តាា�ប់់តាាមរយៈៈស្នាា�មប្រេះ��ះដែ�លចាាប់់ផ្តើ�ើ�មបង្ហាា�ញ
មាានស្រា�ាប់់

Colombo

សមាាជិិកស្ថាា�បនិិកនៃ�សមូូហភាាពស្រី�ីលង្កាា�

លំំហូូរជាាសកល ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ�កាារយល់់ឃើ�ើញដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៃ�អ្វីី�ដែ�លបង្កើ�ើ�ត

នៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ�។

និិងមិិត្តតភាាព-the

Abdul Halik Azeez គឺឺជាាវិិចិិត្រ�ករដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញ អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវឯករាាជ្យយ និិងជាា

យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ហាាក់់ដូូចជាាបាានលេ�ចចេ�ញជាារូូបរាាងឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លវេេលាានៃ�
ឬកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពកំំពុុងត្រូ�ូវបាានជំំទាាស់់

កាារគោ�ោរព

ប្រ�កបដោ�ោយនិិរន្តតរភាាព។

យើ�ើងត្រូ�ូវបាានរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�

ជាាងម្ភៃ�ៃសិិល្បៈៈ�និិងកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពសមូូហភាាពនិិងសំំលៀ�ៀកបំំពាាក់់មកពីីជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោក

ជាាស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�

អំំពីីរបៀ�ៀបរស់់រាានមាានជីីវិិតប្រ�កបដោ�ោយ

ទម្រ�ង់់នៃ� "សង្គគមដោ�ោយឯកឯង" (ដើ�ើម្បីី�ខ្ចីី�ពីី Fred Moten និិង Stefano Harney) កាារ

ពាាក្យយប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបសម្រា�ាប់់ ធនធាានដែ�លប្រ�មូូ លផ្តុំំ��ជាាសមូូ ហភាាពដែ�លបន្ទាា�ប់់ ម កត្រូ�ូ វ

។

Lumbung

និិរន្តតរភាាព។ នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��រចនាាសម្ព័័�ន្ធធទាំំ�ងនេះ�ះ វាានឹឹងមិិនមាានកាារងឿ�ឿងឆ្ងងល់់ថាានឹឹងបង្កើ�ើ�ត

មកពីីជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោកឱ្យយសហកាារ និិងគាំំ�ទ្រ�គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក។

បាានចែ�កចាាយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធតាាមតម្រូ�ូវកាារ។

វាានឹឹងបោះ�ះ�ពុុម្ភភសៀ�ៀវភៅ�ៅណែ�នាំំ�ដំំបូូងរបស់់ខ្លួួ�ន

ដែ�លជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅណែ�នាំំ�យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រចែ�ករំំលែ�កចំំណេះ�ះដឹឹងយ៉ាា�ង

ច្បាា�ស់់លាាស់់របស់់សមាាជិិក

គោ�ោលដៅ�ៅប្រ� កបដោ�ោយមហិិ ច្ឆឆតាាសម្រា�ាប់់ វេេទិិ កាាដែ�លគាំំ�ទ្រ�អ្ននកបោះ�ះ�ពុុ ម្ពពផ្សាា� យឯករាាជ្យយ

គឺឺជាាពាាក្យយរបស់់ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី�សម្រា�ាប់់ជង្រុ�ុកស្រូ�ូវ

អំំពីីរបៀ�ៀបប្រើ��ើប្រា�ាស់់

កាារអាានក្រុ�ុម ពិិព័័រណ៍៍សៀ�ៀវភៅ�ៅ កាារចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធន៍៍ និិងជំំនាាញ ព្រ�មទាំំ�ង

និិ ង បដិិ វ ត្តតន៍៍ ដែ�លមាានសមត្ថថភាាពទាំំ�ងរក្សាា�ប័័ ណ្ណណ សាារនិិ ង ចាាប់់ ផ្តើ�ើ�មយើ�ើ ង ចូូ លទៅ�ៅក្នុុ� ង

“Lumbung”

Lumbung

ពេ�លវេេលាា និិងលំំហរនោះ�ះ�បាានលេ�ចចេ�ញជាារូូបរាាង វាាអាាចនឹឹងឃើ�ើញកាារពិិភាាក្សាា� និិង

ជាាតិិនិិយម

Lumbung of Publishers has ambitious goals for a platform that supports

និិងបរិិស្ថាា�នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាា�យ

independent publishers from all over the world to collaborate and support

អនុុត្តតរភាាព។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� Marjin Kiri ត្រូ�ូវបាានឧទ្ទិិ�សដល់់កាារផ្សសព្វវផ្សាា�យ

each other.

ប្រ�ព័័ន្ធធ។ កាារធ្វើ�ើ�កាារតាាមរយៈៈកាារបកប្រែ��មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ឆ្លលងកាាត់់ភាាសាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ថែ�មទាំំ�ង

“Lumbung” is an Indonesian term for a rice barn, used here as a metaphor

គំំនិិតឆ្វេ�េងនិិយមនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទដែ�លវាាត្រូ�ូវបាានលុុបចោ�ោលជាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ
ឆ្លលងកាាត់់កម្រិ�ិតនៃ�កាារយល់់ដឹឹងផងដែ�រ
កាារងាារសិិក្សាា�។

និិងជាា

ពួួកគេ�មាានភាារកិិច្ចចដ៏៏លំំបាាកក្នុុ�ងកាារបញ្ជ្រា�ា�ប

នេះ�ះពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយរឿ�ឿងប្រ�ឌិិតផងដែ�រ

for collectively pooled resources that are then distributed among

ជាាញឹឹកញាាប់់

stakeholders as needed. We are comprised of more than twenty artistic

បកប្រែ��អ្ននកនិិពន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀតពីី Global South ទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារផ្តតល់់របស់់ពួួកគេ�។

and publishing collectives and outfits from all over the world. We all seem
to have materialized in a time of universal flux, wherein established notions

ដូូចអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតនៅ�ៅ

Lumbung

ដែ�រ

អ្ននកបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាា�យអ៊ុុ�យរូូហ្គាា�យឈ្មោះ�ះ��

of what constitutes an artwork or publication are being challenged, and

Microutopias ចាាត់់ទុុកទម្រ�ង់់បែ�បបទថាាមាានសាារៈៈសំំខាាន់់ដូូចនឹឹងមាាតិិកាាដែ�រ – កាារ

long-oppressed forms of thought are seeking to be heard through the

បោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាា�យដល់់ពួួកគេ�គឺឺជាា “សកម្មមភាាពឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីសកម្មមភាាពក្រា�ាហ្វិិ�ក”។ ដោ�ោយ

cracks beginning to show therein. In this context, we hack existing

ជំំរុុញឱ្យយមាានភាាពយឺឺតយ៉ាា�វ និិងកាារសញ្ជឹឹ�ងគិិត ទម្រ�ង់់សៀ�ៀវភៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ�ផ្តតល់់នូូវវិិប

technologies of communication, in this case something as archaic as the

ផតថល។ កាារងាារនីីមួួយៗមាានក្រុ�ុមតាារាានិិករពិិសេ�សរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ដែ�លត្រូ�ូវតែ�អនុុញ្ញាា�ត

book, to destabilize its expected dimensions of meaning-making.

ធាាតុុផ្សំំ�។

For instance, Kayfa-Ta, which is based in Cairo and Amman, plays on the

ឱ្យយលេ�ចចេ�ញជាាទម្រ�ង់់របស់់វាា ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយនីីមួួយៗមាានរូូបរាាង ទំំហំំ និិងធាាតុុផ្សំំ�នៃ�

everyday “how to” manual. Their work blurs boundaries between fact and
កាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់

និិងកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់បែ�បនេះ�ះបង្កើ�ើ�នអាំំ�ងតង់់ស៊ីី�តេ�នៃ�កាារ

fiction, instruction and intuition, technical speak and reflection. In titles such

ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតនៃ�ភាារកិិច្ចច ក៏៏ដូូចជាាភាាពស្មុុ�គស្មាា�ញ និិងកាារចំំណាាយរបស់់វាា។ កាារបោះ�ះ�ពុុម្ពព

as How to Love a Homeland, How to Know What’s Really Happening, and

ផ្សាា�យដោ�ោយខ្លួួ�នឯងនូូវខ្លឹឹ�មសាារដែ�លមិិនមែ�នជាាពាាណិិជ្ជជកម្មមគឺឺជាាកាារងាារលំំបាាក ហើ�ើយ

How to Imitate the Sound of the Shore Using Two Hands and a Carpet, a

ជាារឿ�ឿយៗគ្មាា�នកាារដឹឹងគុុណ។ កាារធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅឧស្សាា�ហកម្មមបោះ�ះ�ពុុម្ពពអ្ននកកាាត់់ខូូគីី

coterie of artists and writers offer ways to re-imagine our relationships to

បដិិសេ�ធយើ�ើងនូូវសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៃ�ទំំហំំ ហេ�ដ្ឋាា�រចនាាសម្ព័័�ន្ធធទីីផ្សាា�រ និិងទស្សសនិិកជនដែ�ល
ត្រៀ��ៀមរួួចជាាស្រេ��ច។
ណាាៗទាំំ�ងអស់់

forces such as generational trauma, nationalism, and hegemonic media

ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារងាាររបស់់អ្ននកបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាា�យឯករាាជ្យយគឺឺសំំខាាន់់ជាាងពេ�ល

នៅ�ៅពេ�លដែ�លវិិធីីនៃ�កាារយល់់ដឹឹងត្រូ�ូវបាានបង្រួ�ួបបង្រួ�ួម

environments. In Indonesia, Marjin Kiri is dedicated to propagating leftist

និិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

thought in a context where it has been historically and systematically

សាាមញ្ញញនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិយាាកាាសប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាា�យសកលដែ�លអំំណោ�ោយផលដល់់កាារស្អអប់់

erased. Working through translation not only across language but also

ជាាងក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម កាារបែ�ងចែ�កជាាជាាងកាារឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ង។ Lumbung of Publishers ភ្ជាា�ប់់
មកជាាមួួយនូូវភាារកិិច្ចចចុុងក្រោ��ោយក្នុុ�ងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយបន្ទុុ�ករួួមនេះ�ះ៖

across levels of understanding, they have the challenging task of

ដើ�ើម្បីី�ផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�ម

mainstreaming academic work. This they do by also working with fiction,

ជង្រុ�ុកស្រូ�ូវនៃ�កាារថែ�ទាំំ� កាារគាំំ�ទ្រ� កាារចែ�កចាាយ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លអាាចទ្រ�ទ្រ�ង់់ និិង

often translating other writers from the Global South into their offerings.
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Like many others in the Lumbung, the Uruguayan publisher Microutopias

sharing the tacit knowledge of the Lumbung members on how to survive

considers form to be as important as content – publishing to them is “a

sustainably. In between these structures, it will no doubt enact forms of

reflective act of graphic activism.” Encouraging slowness and contemplation,

“spontaneous sociality” (to borrow from Fred Moten and Stefano Harney),

their book forms provide a portal into decolonized, indigenous ways of

hangouts, chill-outs, and cook-outs that will result in mutual understanding,

knowing. Each work has its own special constellation of elements that must

respect, and friendship—the most crucial elements of sustained collective

be allowed to emerge in its own format, making each unique in shape,

work.

size, and constituent materials.
Such care and attention increases the creative intensity of the task as well
as its logistical complexity and expense. Self-publishing non-commercial
content is difficult and often thankless work. Working outside the cookiecutter publishing industry denies us economies of scale, marketing
infrastructure, and a ready audience. Yet the work of independent
publishers is more important than ever when ways of knowing are being
flattened and simplified in a globalized media environment more conducive
to hate than hope, to division than reflection. The Lumbung of Publishers
comes together with the ultimate task of tackling this collective burden: to
initiate a rice barn of care, support, distribution, and finance that can sustain
and grow the work of its members.
At documenta fifteen, the digital living room will transform into a physical
one. And as the Lumbung’s current discussion on how to use that time and

Abdul Halik Azeez is a visual artist, independent researcher and writer

space materializes, it might see discussion and reading groups, book fairs,

based in Colombo, Sri Lanka. He is a founding member of the Sri Lankan

sharing of experiences and expertise as well as other public-facing

collective The Packet, itself a member of the Lumbung of Publishers. More

activities. It will publish its first Manual for the Living, a strategic manual

of his work can be seen on his website: abdulhalikazeez.com

ការប្រ�មូូលផលនៃ�សន្និិ�បាតលើ�ើកទីី ២ នៃ�អ្ននកបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយ។ ឥណទាន៖ Camila González Simon (HAMBRE HAMBRE HAMBRE)

Harvest of the second assembly of the lumbung of publishers. Credit: Camila González Simon (HAMBRE HAMBRE HAMBRE)
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