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 rst visited Cambodia as
fi
an undergraduate in 1961.
I found Phnom Penh to be
the most beautiful city in
Southeast Asia. I had been
intrigued by pictures of Angkor
in a book when I was twelve,
but was truly inspired after
having seen the extraordinary
photos by the great French
photographer, Marc Riboud in
1959. In particular, I was moved
by his shots of the Bayon,
which I was determined to
see. I returned to Cambodia in
1964, and worked on a short
project there. This was before
the start of the civil war and
the eventual takeover by the
Khmer Rouge. While most of my
anthropological research has

been with highland peoples in
Thailand and Burma, this visit
resulted in a life-long interest
in Cambodia, a focus on its
people and culture, and led to
my documenting Cambodia’s
history of turmoil.
In 1986, after two-decades,
I returned to Cambodia and the
refugee camps along the Thai
border. Since then, for over 30
years, I have researched and
documented Cambodia and its
people in both films and still
photography. I selected the
photographs in this exhibition
to reveal the contrasts,
continuities, and changes
over Cambodia’s recent
history as I experienced it.
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Themes of Cambodia War and Beauty
War and its impact on the
land and people.
Landmines: the toxic
waste of war. The on-going
impact of landmines on
the people and land of
Cambodia, the toll they
take, and the courage and
skill that are needed to
remove them.
The cultural survival of
the Cambodian people.
Many photos portray
the beauty and grace of
young dancers and their

rigorous training. There
are exclusive images
inside the Site 2 refugee
camp in the mid-1980’s,
and later, in the 1990’s,
young dancers training
at the National School of
Ballet in Phnom Penh. It
is through these images
we can understand how
Khmer dance became not
only a form of struggle
against the repression of
political regimes, but also
an essential ingredient

in the survival of Khmer
Culture. This theme
also includes the revival
of Buddhist and nonBuddhist rituals and other
aspects of daily life.
The return of the King.
The 1990’s witnessed the
slow transition from war to
peace overseen by the UN.
The decade ushered in the
return of H.M. King Sihanouk
to be King of Cambodia. It
also ushered in the tensions
of secular politics.
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PBS, NBC, ABC, BBC, CH-4 (U.K.),
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of refugees on the Thai-Cambodian
border, the conservation of Angkor in
1988, the interior of the Khmer Rouge
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Resources (www.der.org ).
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