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Cập nhật, Thứ tư, 08/11/2006, 19:00 GMT+7  
Triển lãm “13 tầm nhìn từ Nhật Bản”

Triển lãm diễn ra từ 8-14/11 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16
Ngô Quyền (Hà Nội), trưng bày hơn 200 bức tranh và ảnh
nghệ thuật của 12 nghệ sĩ đến từ Nhật Bản và duy nhất một
tác giả Việt Nam.

Đây là triển lãm nhóm có sự tham gia đông nhất của
các nghệ sĩ đến từ xứ sở phù tang. Mỗi tác giả đều
thể hiện một góc nhìn riêng về cuộc sống, về con

người, từ những điều bình dị nhất (Hai đoá loa kèn – sơn dầu, Fujita
Toshiya; Buổi  học dương cầm – sơn dầu, Nguyễn Đình Đăng; Hoa đêm –
sơn dầu, Hatake Michihiro) đến những vấn đề mang tính triết lý (Hướng của 
ánh sáng, Tiếng đồn của mây - sơn dầu và tempera trên gỗ, Saito Nozomi;
Ký ức, Quá khứ thức giấc - Nguyễn Đình Đăng)...

Tại đây, người xem cũng được thưởng
thức chùm 16 ảnh đen trắng Đời sống
của người Việt Nam của tác giả
Isshimyama, chùm 76 ảnh màu Những
người Nhật bình thường của tác giả Ito
Etsuyo...

Hoạ sĩ Fujita Toshiya cho biết, từ nhỏ 
ông biết đến Việt Nam qua bức ảnh O
du kích nhỏ bồng súng trước anh lính
Mỹ lênh khênh. Ông thấy bức ảnh thật đẹp và hơn cả là thấy được hình ảnh
kiên cường của  con người Việt Nam trong chiến tranh. Điều đó đã thôi thúc 
ông đến với nghệ thuật để có cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn về con người
Việt Nam; Và cho đến nay ông đã 13 lần tới Việt Nam để thực hiện các tác
phẩm hội hoạ của mình. “Giao lưu văn hoá nghệ thuật chính là cầu nối hữu
hiệu nhất giữa chúng ta. Chính điều  này đã giúp cho tôi hiểu nhiều hơn về
Việt Nam, yêu Việt Nam hơn”, ông Toshiya nói.

Cùng quan điểm với ông Toshiya, các nghệ sĩ khác đến từ Nhật Bản tham
gia đợt triển lãm lần này đều cho biết có nhu cầu tìm hiểu về mỹ thuật Việt
Nam cũng như được giới thiệu với công chúng Việt Nam dòng hội hoạ,
nhiếp ảnh nghệ thuật Nhật Bản. Hoạt động giao lưu văn hoá này sẽ góp phần
vào sự phát triển hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản,
là cầu nối giữa các nghệ sĩ hai nước./.
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