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Trang ch$

H!a s" Vi#t Nam $o%t gi&i th'(ng h)i h!a ( Nh*t

Tin t%c - S& ki'n

20:45' 04/09/2007 (GMT+7)

Chính tr( - Xã h)i

H$a s% Nguy&n 'ình '(ng v)a *o+t gi,i th-.ng
“Outstanding Rising Artist” (t+m d/ch: “H$a s% n0i b1t
*ang lên”) c#a Qu2 M2 thu1t Sompo Japan (Sompo
Japan Fine Art Foundation).
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Gi,i “Outstanding Rising Artist” *-3c Qu2 M2 thu1t
Sompo Japan trao hàng n(m cho 36 h$a s% tiêu bi4u
c#a 36 h5i m2 thu1t hàng *6u c#a Nh1t và kho,ng
26 h$a s% do h5i *7ng m2 thu1t c#a Qu2 M2 thu1t
Sompo ti8n c9.
Trong phiên h$p toàn th4 ngày 31-8-2007 H5i m2 Tác ph!m "L"i ra" c#a h$a s%
thu1t Ch# Th4 (Nh1t B,n) (g7m h:n 140 h5i viên) Nguy&n 'ình '(ng.
*ã b; phi8u kín ch$n h$a s% Nguy&n 'ình '(ng, h5i viên h5i m2 thu1t Ch# Th4, là
ng-<i nh1n gi,i “Outstanding Rising Artist” c#a Qu2 M2 thu1t Sompo Japan, v=i
b>c tranh s:n d6u “L"i ra”.
B>c tranh *ang *-3c tr-ng bày t+i tri4n lãm Shutai 43 c#a H5i m2 thu1t Ch# Th4
(Nh1t B,n) khai m+c ngày 1-9-2007 t+i B,o tàng M2 thu1t Trung -:ng Tokyo. Bu0i
khai m+c tri4n lãm có s? hi@n di@n c#a *+i s> phu nhân Vi@t Nam cùng các *+i di@n
c#a '+i s> quán và Thông tAn xã Vi@t Nam t+i Tokyo.
H$a s% Nguy&n 'ình '(ng *7ng th<i là h5i viên h5i M2 thu1t Vi@t Nam và là nhà v1t
lB h+t nhân, làm vi@c t+i vi@n nghiên c>u h+t nhân Nh1t B,n (RIKEN) t) n(m 1995
*8n nay.
Theo Tu+i Tr,
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Phát hi$n quách m% c& b'ng thân cây (03/09/2007)
Hu( s) là thành ph* Festival

(03/09/2007)

Nh+ng ,ng c! viên ngôi h-u (01/09/2007)

Phóng s&

V. /0p thu1n Vi$t s) lên ngôi? (01/09/2007)

B2n 4-c - Toà so2n

C1u th2 Thái Lan /1u tiên gia nh-p Premier League (01/09/2007)

H)p th+ nhân 42o
Ch+9ng trình Tr.hình
Truy'n ng:n

Ra m3t VCD phim tài li$u /1u tiên v4 Bác H# (31/08/2007)
VN l1n /1u t& ch,c gi"i c5 vua các l,a tu&i TG (31/08/2007)
M5i chuyên gia n67c ngoài làm giám kh"o LHP Vi$t Nam (30/08/2007)
Thêm tân binh cho Olympic, gi+ c8u binh cho 9TQG (30/08/2007)
VTV1 ch:n dòng phim Vi$t riêng trong "gi5 vàng" (30/08/2007)
M%t c1u th2 ; Anh ng<t x=u trong gi5 ngh= gi+a hi$p (29/08/2007)
Thêm nhi4u /i>m bán vé ph?c v? khán gi"

(29/08/2007)

M%t tuy>n th2 Romania bóp c& tr:ng tài (29/08/2007)

Khánh Hoà 350 n.m

V@nh bi$t Puerta! (28/08/2007)
Kh;i /%ng bình ch:n 10 nAm Làn sóng xanh (28/08/2007)
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