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Họa sĩ Việt Nam đoạt giải thưởng hội họa ở Nhật
Chào ngày mới »
Huế 24h »
Festival Huế 2006»

11:15' 04/09/2007 (GMT+7)

1. Big girls don't cry

Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng vừa đoạt giải thưởng “Outstanding Rising Artist” (tạm Fergie
dịch: “Họa sĩ nổi bật đang lên”) của Quỹ Mỹ thuật Sompo Japan (Sompo Japan 2. Crank that (Soulja
Fine Art Foundation).
Boy), Soulja Boy

Kinh tế - Xã hội »
Quốc tế »
Văn hoá »

The Billboard/Top
single

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.

Thể thao »
Khoa học - Công nghệ »
Giáo dục »
Sức khoẻ »
Độc giả với DV viễn
thông »

3. Stronger, Kanye W
4. The way I are,
Timbaland Featuring K
Hilson
5. Beautiful girls, Sea
Kingston
6. Hey there Delilah
Plain White T's
7. Bartender, T-Pain
Featuring Akon
8. Make me better
Fabolous Featuring Ne
9. Shawty, Plies
Featuring T-Pain
10. Umbrella, Rihanna
Featuring Jay-Z

Xưa và nay »
Di sản - Du lịch »

TIÊU ĐIỂM

Cuộc sống - Con người »

Triển lãm b
sưu tập
hoàng h

Huế ở phương xa »
Từ điển »

Joséphine

Âm sắc »

Rolling Ston
không chỉ

Văn học - Thi ca »
Chuyên đề »

một tờ bá

Thư giãn »
Bức tranh sơn dầu "Lối ra" của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng

Bưu điện T.T-Huế »
Dịch vụ KH trực tuyến »
Giao lưu trực tuyến »
Diễn đàn »

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”.

Thư điện tử »

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.
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CÁC TIN KHÁC >>

"Du ký Việt Nam" của tạp chí Nam Phong 1917 -1934 (04/09/2007)

"Bỏ phiế
vịnh Hạ
ngay tại s
bay

20 nhạc công nhã nhạc Huế đầu tiên được UNESCO hỗ trợ đào tạo
(04/09/2007)

Chuyện buồn của một kỷ lục Việt Nam (04/09/2007)
Chuyện buồn của một kỷ lục Việt Nam (04/09/2007)
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Nhóm nhạc Đài Loan F4 chính thức tan rã (03/09/2007)
Ngô Phương Lan đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt 2007 (03/09/2007)
Triển lãm Hà Nội - Huế - Sài Gòn đầu thế kỷ XX (02/09/2007)
Từ giải Thanh Tâm đến giải Trần Hữu Trang (02/09/2007)
"Hoa hậu Châu Giang" Lý Phát Việt Thùy (02/09/2007)
Quảng Trị phát hiện mộ cổ bằng thân cây cách đây hơn 700 năm (02/09/2007)
Hoa hậu Thế giới người Việt 2007: Hương sắc kết nối 5 châu (01/09/2007)
Phát động cuộc thi “Thiết kế những trang báo đẹp" (01/09/2007)
Đề cử Latin Grammy 2007: Ricky Martin vẫn giữ "phong độ" (01/09/2007)
Britney Spears ra mắt đĩa đơn "Gimme more" (01/09/2007)
Triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật "Phú Lộc - miền đất mở" (31/08/2007)
Bản quyền Bưu điện Thừa Thiên Huế.
Website được thiết kế và xây dựng bởi Công ty phần mềm và truyền thông VASC
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