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 Chuỗi từ cần tìm 

HỌA SĨ NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG ĐOẠT GIẢI THƯỞNG "HỌA SĨ XUẤT SẮC" TẠI NHẬT BẢN

Ngày 2/9/2007. Cập nhật lúc 13h 58'

Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng, hội viên duy nhất là người nước ngoài của Hội mỹ thuật Chủ thể của Nhật Bản, đã được bình chọn là đại
diện của hội nhận giải thưởng "Họa sĩ xuất sắc" của Quỹ mỹ thuật Sompo của Tập đoàn bảo hiểm Sompo của Nhật Bản. 
Giải thưởng này được trao tặng hàng năm cho đại  diện xuất sắc nhất của hơn 30 hội  mỹ thuật hàng đầu Nhật Bản và khoảng 30 họa sĩ do các
nhà phê bình mỹ thuật của Nhật Bản tiến cử. 
Hội  mỹ thuật Chủ thể đã bình chọn họa sĩ Nguyễn Đình Đăng ngay trước thềm khai mạc triển lãm tranh lần thứ 43 của hội  tại Bảo tàng mỹ thuật
Tô-ki-ô. Triển lãm kéo dài từ ngày 1-16/9 với sự tham gia của khoảng 300 họa sĩ (kể cả hội  viên và người ngoài hội) với hơn 400 bức tranh kích
thước lớn. Trong số hàng trăm bức tranh được triển lãm lần này, bức tranh sơn dầu "Lối ra" (The Exit) của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng được đặc
biệt đánh giá cao, không chỉ về mặt kỹ thuật mà cả chiều sâu ý tưởng. Qua bức tranh, tác giả muốn nói tới cuộc sống của những người con gái
Nhật Bản trước và sau khi lấy chồng. 
Điều đặc biệt ấn tượng ở Nguyễn Đình Đăng là hội  họa là nghề "tay trái" của anh. Anh là nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân và hiện đang công tác tại
Viện nghiên cứu vật lý và hóa học (RIKEN) ở tỉnh Xai-ta-ma (Saitama), gần thủ đô Tô-ki-ô của Nhật Bản. Nguyễn Đình Đăng sang Nhật Bản sinh
sống và làm việc từ 1994. Với niềm đam mê hội  họa cháy bỏng, anh đã gia nhập Hội  mỹ thuật chủ thể - một trong những hội  mỹ thuật có tiếng ở
Nhật Bản, được thành lập từ năm 1994 và hiện có hơn 140 hội  viên. Ngoài ra, anh còn là hội  viên của Hội  mỹ thuật Hà Nội  và Hội  mỹ thuật Việt
Nam. 
Trong triển lãm tranh lần này của Hội  mỹ thuật chủ thể còn có bức tranh "Hà Nội  tháng 11 năm 2006" của tác giả Xai-tô Nô-dô-mi (Saito Nozomi),
trong đó thể hiện những ấn tượng sâu sắc của ông về Hà Nội  nhân dịp ông cùng họa sĩ Nguyễn Đình Đăng và 12 họa sĩ khác của Nhật Bản sang
Việt Nam tham gia triển lãm "13 tầm nhìn từ Nhật Bản" được tổ chức tháng 11 năm ngoái. Bức tranh của ông đã lột tả được hầu hết những hình 
ảnh sôi động của Hà Nội. Theo cảm nhận của ông, Hà Nội  thật đẹp và sôi động với hồ Hoàn Kiếm thơ mộng và những đường phố xe máy đi lại
tấp nập./. 
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