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H(a s9 Vi"t Nam #o%t gi-i
th&:ng h4i h(a c;a Nh.t

H2a s3 Nguy#n +ình +.ng, h4i viên ng56i n57c ngoài duy
nh8t c!a H4i m9 thu/t Ch! th& c!a Nh/t B'n, $ã $5:c
nh/n gi'i th5;ng "H2a s3 xu8t s<c" c!a Qu9 M9 thu/t
Sompo.

Gi!i th"#ng này, do t$p %oàn

b!o hi&m Sompo c'a Nh$t B!n
t( ch)c, %"*c trao t+ng hàng

n,m cho các %-i di.n xu/t s0c
nh/t c'a h1n 30 h2i m3 thu$t
hàng %4u Nh$t B!n và kho!ng

30 h5a s6 do các nhà phê bình

m3 thu$t c'a Nh$t B!n ti7n c8.

H2i M3 thu$t Ch' th& %ã %9 c8
h5a s6 Nguy:n ;ình ;,ng làm %-i di.n xu/t s0c c'a h2i  ngay tr"<c

th9m khai m-c tri&n lãm tranh l4n th) 43 c'a h2i t-i B!o tàng m3
thu$t Tôkyô (di:n ra t= ngày 1 %7n 16/9).

Trong s> hàng tr,m b)c tranh %"*c tri&n lãm l4n này, b)c tranh s1n

d4u "L>i ra" (The Exit) c'a h5a s6 Nguy:n ;ình ;,ng %"*c %ánh giá

cao không ch? v9 m+t k3 thu$t mà c! chi9u sâu @ t"#ng. Qua b)c

tranh, tác gi! mu>n nói t<i cu2c s>ng c'a nhAng ng"Bi con gái Nh$t
B!n tr"<c và sau khi l/y chCng.

Sinh s>ng và làm vi.c t-i Nh$t B!n t= n,m 1994, Nguy:n ;ình ;,ng

là nhà nghiên c)u v$t l@ h-t nhân và hi.n %ang công tác t-i Vi.n
nghiên c)u v$t l@ và hóa h5c (RIKEN) # t?nh Xaitama. Ngoài H2i
m3 thu$t ch' th& - m2t trong nhAng h2i m3 thu$t có ti7ng # Nh$t
B!n, Nguy:n ;ình ;,ng còn là h2i viên c'a H2i m3 thu$t Hà N2i và

H2i m3 thu$t Vi.t Nam./.

(Theo TTXVN )
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