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Xã hội

Một hoạ sĩ Việt Nam đoạt giải thưởng tại Nhật Bản

Văn hóa

Đó là hoạ sĩ Nguyễn Đình Đăng, hội viên người nước ngoài duy nhất của Hội
Mỹ thuật Chủ thể Nhật Bản, đã vinh dự được chọn là đại diện của Hội nhận
giải thưởng “Hoạ sĩ đang lên xuất sắc” do Quỹ Mỹ thuật Sompo của Tập
đoàn Bảo hiểm Sompo (Nhật Bản) trao tặng.
Giải thưởng này được trao hàng năm cho đại diện xuất sắc nhất của hơn 30
hội mỹ thuật hàng đầu Nhật Bản và khoảng 30 hoạ sỹ do các nhà phê bình
mỹ thuật của Nhật Bản tiến cử.

Văn học
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Đối với Nguyễn Đình Đăng, hội hoạ là nghề “tay trái”. Anh là nhà nghiên cứu
vật lý hạt nhân và hiện đang công tác tại Viện nghiên cứu vật lý và hoá học
(RIKEN) ở tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo. Anh sang Nhật Bản sinh sống và
làm việc từ năm 1994./.
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65 người chết do tai nạn giao thông trong các ngày nghỉ lễ - 04/09/2007
Thêm 20 nhạc công Nhã nhạc Huế được UNESCO hỗ trợ đào tạo - 04/09/2007
Thái Lan bắt một vụ buôn lậu ma tuý lớn - 04/09/2007
Cộng đồng người Việt ở New Orleans đă hồi phục - 04/09/2007
Dominica có kế hoạch mua 300 xe buýt của Việt Nam - 04/09/2007
Người Việt tại San Jose thành lập Hội Nguyễn Thái Học - 04/09/2007
Năm 2020, Việt Nam sẽ có kho bạc điện tử - 04/09/2007
Sẽ khởi động lại dự án khôi phục cầu Long Biên - 04/09/2007
Đắc Nông: Tai nạn gây ùn tắc giao thông - 03/09/2007
Lạng Sơn: Nghi vợ ngoại tình, nổ lựu đạn làm 4 người chết - 03/09/2007
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