
Sensing the Capital

វិញ្ញាណកធានី



 វិញ្ញាណកធានី  គឺជាគម្រោងពហុពិព័រណ៍និង្ពរឹត្ិការណ៍មួយ ដែលមលើកម�ើងនូវគំនិតសំខាន់ពើរគឺ៖ 
«វញិ្ញា ណ» និង «ធានើ» ជាវធិើសាសស្ក្ុងការអមងកេត និងដសវែងយល់ពើរាជធានើភ្ំមពញ ្ពមទាងំធនធាននានាដែល 
្្រសពវែគ្្មៅក្ុង និងឆ្លងកាត់្ពំដែនទើ្ករុងមនះ តាមរយៈមមធយោបាយច្មរុះែូចជា សិល្ៈ វ្រ្ធម៌ សាថា ្រត្យកម្ម និង 
នគមរា្រនើយកម្ម  មែើម្ើម ញ្ោ ចនិងម្្រើ្បាស់វញិ្ញា ណរ្រស់ទស្សនិកជន និងទើ្ករុង។

 ខណៈមពលដែល្្រមទសកម្ុជា្្រកាន់នូវការមរៀ្រចំទើ្ករុងដ្រ្រទើផ្សារមសរ ើ និងចូលរមួក្ុងមសែ្ឋកិច្ចននសកល 
្វូ្រនើយកម្ម ភ្ំមពញបានផ្្ល ស់្រ្ូរយ៉ា ងឆា្រ់រហ័ស្្រក្រមោយអតុល្យ្ព ក្ុងមនាះរោនរូ្ររាងនិងរចនាសម្័ន្ធរ្រស់

 
ខ្លួន ចំណាក្សរុកនិងកំមណើ ន្្រជាជនក្ុង្ករុង ក៏ែូចជា្្រព័ន្ធមអកូ�ូស្ុសើ្ររសិាថា នជាមែើម ។ ្គ្ន់ដតជាងមួយទសវត្សរ ៍
ចុងម្កាយមនះ្រ៉ាុមណាណ ះ ភ្ំមពញរោនកំមណើ នអគ្រខ្ស់ៗ ផ្សារទំមនើ្រ អគ្រលំមៅោ្ឋ នម្ចើនជាន់ និង្ុររ ើជាម្ចើនម្រោង 

 
្រោតរោសមពញ និងជំុវញិ្ករុង។ មទាះជាយ៉ា ងណា ្ព្្រណើ តទាងំមនះក៏រោន ជ្ា ្រ់មកផ្ងដែរនូវផ្លវបិាកនានា 
ែូចជា ្ររឹង្រួក្ុង្ករុង្តរូវបានលុ្រ្រំមពញមោយខសាច់ អ្ក្កើ្ក្តរូវបាន្រមណ្ញមចញពើកណ្ាល្ករុង ទើសាធារណៈ 
រោនការរតិត្តិមលើការម្្រើ្បាស់ និង អគ្រ្្រវត្ិសាសស្និងការចងចារំ្រស់វា្តរូវបានបាត់្រង់ជាមែើម។

 វិញ្ញាណកធានី  ពិនិត្យមលើទើ្ករុង ក៏ែូចជាធនធានមនុស្សនិងវ្រ្ធម៌រ្រស់ទើ្ករុង តាមរយៈការ្សាវ្ជាវ 
និងស្ានែសិល្ៈ ដែលមផ្្តអាទិ្ពមលើការដសវែងយល់ និងមនសិការរ្រស់មនុស្ស និងមអាយតនម្លែល់ទើ្ករុងក្ុងនាម
ជាតួអង្គែ៏រោនជើវតិនិងសកម្ម។ តាមរយៈការតាងំពិព័រណ៍និង្ពរឹត្ិការណ៍មៅតាមទើសាធារណៈ សហគមន៍ និងកដន្លង 
ឯកជននានាក្ុងរាជធានើភ្ំមពញ គម្រោងមនះរោនមគ្ល្រំណង្បា្ស័យទាក់ទង និងម ញ្ោ ចវញិ្ញា ណរ្រស់ទស្សនិកជន 
នានាដែលជា្្រជាជនក្ុង្ករុង អំពើសាថា ន្ពែ៏សំខាន់្រច្ចុ្រ្ន្ននទើ្ករុងមនះ និង្ពតស៊ូអត់ធន់រ្រស់វា ។



Sensing the Capital is a multi-exhibition and event project that proposes two key ideas: Sense and 
Capital, as an approach to investigate and understand Phnom Penh city as well as resources that intersect 
within it, crossing its border, and hovering its margin, across multi-discipline including art, culture, 
architecture, and urbanism, through the activation and the use of sensorium or the senses of both the 
spectators and the city.

As Cambodia adopts neoliberal metropolitanism and increasingly participates in the globalised 
economy, Phnom Penh has gone through a rapid and imbalanced transformation of its urban landscape 
and structure, migration and population growth, and environmental ecology. Over the last decade alone, 
Phnom Penh has witnessed numerous high-rises, shopping malls, apartment complexes and gated 
housing communities sprouting across the city centre and surrounding areas. However, these luxuries 
have also come with consequences: city lakes being filled up with sand, urban poor being evicted, public 
spaces being squeezed up, and historical buildings and their associated memories being demolished.

Sensing the Capital considers Phnom Penh as well as its human and cultural capital through urban 
research and artistic propositions that foreground human sensibility and consciousness and the city 
as a living and active agent. Through multiple exhibitions and events that take place at various Phnom 
Penh’s public, communal and private spaces, the project aims to engage with different groups of urban 
residents to sense the critical state of the city and its persistent resilience.

មរៀ្រចំមោយ
Organised by
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Supported by



“Genealogy of Bassac” Exhibition
by Pen Sereypagna with Chhum Phanith
Opening: 25 May 2017, 6-8pm
Exhibition period: 26 – 31 May, everyday 2-6pm
Venue: Sa Sa Art Projects, the White Building

Contemporary Performance & “Diamond Island” Film
by Yon Davy, Nou Samnang and Davy Chou
Date: 26 May 2017, 5:30-7:45pm
Venue: Rooftop of the White Building

“Kraanh Norneal” Exhibition
by Eng Rithchandaneth, Mok Sombo, Sao Sreymao,
Sok Chanrado and Tan Vatey 
Opening: 28 May 2017, 6-8pm
Exhibition period: 31 May – 18 June, Wed-Sat 10am-6pm
Venue: New space of Sa Sa Art Projects, #47, St 350 (off St 95)

“The National Sports Complex: Legacy and Vision” Exhibition
by Vann Molyvann Project and collaborators
Opening: 21 June 2017, 5pm (tbc)
Exhibition period: 21 – 27 June (tbc)
Venue: Olympic Stadium (tbc)

Roungkon Project Tour & Event
by Roungkon Project
Guided tour: 24 June 2017, 8:30am (Khmer) & 9am (English)
Booking: info@roungkonproject.com
Event: 24 June, 6pm (venue tbc)

Studying Phnom Penh through Maps: A Workshop
by Pen Sereypagna
Date: 25 June 2017, 10am-12pm
Venue: Kon Len Khnhom, #11Z, Street 360
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ពិព័រណ៍ «ពង្ស្្រវត្ិតំ្រន់បាសាក់» មោយ ដ្រ៉ាន សិរ ើ្រញ្ញា  ជាមួយ ឈុ ំផ្និត
សមរ្ោធ៖ ២៥ ឧស្ ២០១៧ មរោ៉ា ង ៦-៨ យ្រ់
ពិព័រណ៍៖ ២៦-៣១ ឧស្ ២០១៧ ជាមរៀងរាល់ន្ងៃ មរោ៉ា ង ២-៦ ល្ងៃ ច 
ទើកដន្លង៖ គម្រោងសិល្ៈស-ស មៅអគ្រ្រ៊ូលឌើង

ស្ានែសដម្ងសហសម័យ និងការ្រញ្្ច ងំដខ្ស្ពយន្ «មកាះមព្ជ»
មោយ យ៉ាុន ោវ ើ, នូ សំណាង និង ជូ ោវ ើ
កាល្ររមិចឆេទ៖ ២៦ ឧស្ ២០១៧ មរោ៉ា ង ៥:៣០-៧:៤៥ យ្រ់
ទើកដន្លង៖ មលើែំ្ូរលអគ្រ្រ៊ូលឌើង

ពិព័រណ៍ «្កាញនមនៀល»
មោយ មអង រទិ្ធច័ន្ទោដណត, ម៉ាុក សំ្ូររ, មៅ ្ សើម ៉៉ា , សុខ ចាន់រា៉ា ែូ និង តាន់ វត្ើ
សមរ្ោធ៖ ២៨ ឧស្ ២០១៧ មរោ៉ា ង ៦-៨ យ្រ់
ពិព័រណ៍៖ ៣១ ឧស្ - ១៨ មិ្ុនា, ពុធ-មៅរ ៍មរោ៉ា ង ១០្ពរឹក-៦ល្ងៃ ច
ទើកដន្លង៖ ទើតាងំ្្មើននគម្រោងសិល្ៈស-ស ផ្្ទះ ៤៧ ផ្្លូវ ៣៥០ (ដកងផ្្លូវ ៩៥)

ពិព័រណ៍ «ពហុកើ�ោ្ឋ នជាតិ៖ មករ ្ ិ៍ែំដណល និងទស្សនៈវសិ័យ»
មោយ គម្រោង វណណ ម៉ាូលើវណណ និងសហការ ើ
សមរ្ោធ៖ ២១ មិ្ុនា ២០១៧ មរោ៉ា ង ៥ ល្ងៃ ច (នរឹង្រញ្ជា ក់ឆា្រ់ៗ)
ពិព័រណ៍៖ ២១-២៧ មិ្ុនា (នរឹង្រញ្ជា ក់ឆា្រ់ៗ)
ទើកដន្លង៖ ពហុកើឡាោ្ឋ នជាតិអូឡាពិំក (នរឹង្រញ្ជា ក់ឆា្រ់ៗ)

ែំមណើ រទស្សនា និងកម្មវធិើស្ើពើមរាងកុន មោយ គម្រោងមរាងកុន
ែំមណើ រទស្សនា៖ ២៤ មិ្ុនា ២០១៧ មរោ៉ា ង ៨:៣០ ្ពរឹក (្សាដខ្មរ) 
និងមរោ៉ា ង ៩ ្ពរឹក (្សាអង់មគ្លស)
សូមកក់កដន្លងតាមរយៈ៖ info@roungkonproject.com
កម្មវធិើ៖ ២៤ មិ្ុនា មរោ៉ា ង ៦ ល្ងៃ ច (ទើកដន្លងនរឹង្រញ្ជា ក់ឆា្រ់ៗ)

សិកាខា សាល្សិកសាពើរាជធានើភ្ំមពញតាមរយៈដផ្នទើ មោយ ដ្រ៉ាន សិរ ើ្រញ្ញា
កាល្ររមិចឆេទ៖ ២៥ មិ្ុនា ២០១៧ មរោ៉ា ង ១០ ្ពរឹក - ១២ ន្ងៃ្តង់
ទើកដន្លង៖ កដន្លងខញោុ ំ  ផ្្ទះ ១១Z ផ្្លូវ ៣៦០
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ព័ត៌រោន្រដនថាម / More information:
info@sasaart.info, 092 961 974, 092 787 867


