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Họa sĩ Việt Nam đoạt giải thưởng hội họa ở Nhật
Thứ hai, 3/9/2007, 13:44 GMT+7

Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng vừa đoạt giải thưởng “Outstanding Rising Artist” (tạm dịch: “Họa sĩ nổi bật đang lên”) của Quỹ Mỹ thuật Sompo
Japan (Sompo Japan Fine Art Foundation).

Tác phẩm "Lối  ra" của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng

Giải “Outstanding Rising Artist” được Quỹ Mỹ thuật Sompo Japan trao hàng năm cho 36 họa sĩ tiêu biểu của 36 hội mỹ thuật hàng đầu của Nhật và
khoảng 26 họa sĩ do hội đồng mỹ thuật của Quỹ Mỹ thuật Sompo tiến cử.

Trong phiên họp toàn thể ngày 31-8-2007 hội mỹ thuật Chủ Thể (Nhật Bản) (gồm hơn 140 hội viên) đã bỏ phiếu kín chọn họa sĩ Nguyễn Đình Đăng, hội
viên hội mỹ thuật Chủ Thể,  là người nhận giải  “Outstanding Rising Artist” của Quỹ Mỹ thuật Sompo Japan, với  bức tranh sơn dầu “Lối ra”.

Bức tranh đang được trưng bày tại triển lãm Shutai 43 của hội mỹ thuật Chủ Thể (Nhật Bản) khai mạc ngày 1-9-2007 tại Bảo tàng Mỹ thuật Trung 
ương Tokyo. Buổi  khai mạc triển lãm có sự hiện diện của đại sứ phu nhân Việt Nam cùng các đại diện của Đại sứ quán và Thông tấn xã Việt Nam tại
Tokyo.

Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng đồng thời là hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam và là nhà vật lý hạt nhân, làm việc tại viện nghiên cứu hạt nhân Nhật Bản
(RIKEN) từ năm 1995 đến nay.

Theo  Nguyễn Đăng
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