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 Chuỗi từ cần tìm 

TRIỂN LÃM TRANH "ĐÔNG VÀ TÂY TRONG TÔI" CỦA HỌA SĨ NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG TẠI TÔ-KI-Ô

Ngày 27/10/2007. Cập nhật lúc 16h 5'

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, sau khi đoạt giải thưởng "Họa sĩ xuất sắc" của Quỹ Mỹ thuật Sompo (Nhật Bản), ngày 26/10, họa
sĩ Nguyễn Đình Đăng đã khai mạc triển lãm tranh của riêng anh mang tên "Đông và Tây trong tôi" tại thủ đô Tô-ki-ô. 

Triển lãm, được tổ chức theo lời mời của Công ty triển lãm H.A.C, diễn ra trong 9 ngày với 19 bức tranh sơn dầu tiêu biểu nhất do anh sáng tác
sau khi tới Nhật Bản, trong đó có một số bức tranh khổ lớn, bao gồm cả bức tranh "Lối ra" vừa đoạt giải.  Đây là triển lãm tranh thứ 6 của anh tại
Nhật Bản và là lần thứ 5 được tổ chức tại Tô-ki-ô. 

Với triển lãm "Đông và Tây trong tôi", họa sĩ Nguyễn Đình Đăng muốn đúc kết những điều anh đã trải nghiệm trong thời gian sinh sống, học tập
và làm việc tại hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây - yếu tố quan trọng tạo nên phong cách sáng tác của anh. Các tác phẩm của
Nguyễn Đình Đăng được những người yêu hội  họa Nhật Bản đón nhận nồng nhiệt và thu hút nhiều khách tới tham quan. 

Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng sinh năm 1958 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, anh sang Nga học tập và lấy bằng Tiến sĩ Khoa học
vật lý và toán học. Năm 1994, anh và gia đình sang Nhật Bản sinh sống. Hiện anh đang công tác tại Viện nghiên cứu vật lý và hóa học (RIKEN) ở
Xai-ta-ma (Saitama). Với niềm đam mê hội  họa, anh hiện là thành viên của Hội  Mỹ thuật Việt Nam và Hội  Mỹ thuật Chủ thể của Nhật Bản. Năm
2004, anh được nhận "Huy chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam" do Hội  Mỹ thuật Việt Nam trao tặng./. 

Theo TTXVN
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