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In bài viết

Trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 8

(08:15

24/09/2015)
HNP - Chiều 23/9, Ban tổ chức giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" tổ chức Lễ công bố và trao
giải thưởng lần 8 năm 2015. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tới dự và trao giải cho các tác
giả.

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn trao giải cho nhà nghiên cứu Giang Quân
Tại lễ trao giải, nhà nghiên cứu Giang Quân đã được tôn vinh ở hạng mục “Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà
Nội” - người đã dành cả cuộc đời nghiên cứu về Hà Nội, ông được ví là "cuốn từ điển sống về Hà Nội" với hơn
30 đầu sách chuyên khảo về đất và người Hà Nội, chưa tính những tác phẩm ông viết chung cùng các tác giả
khác. Dù không sinh ra ở Hà Nội, nhà nghiên cứu Giang Quân luôn tìm hiểu về những nét văn hóa vàng son của
kinh kỳ để “sống và lao động như một người Hà Nội đúng nghĩa” .
Ngoài Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Nhà nghiên cứu Giang Quân, Ban tổ chức đã trao
Giải tác phẩm - Vì tình yêu cho 2 Tác phẩm: Capital City của TS Michael Waibel và chùm tác phẩm về Hà Nội
của nhà văn Trần Chiến. Năm nay, Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Trung tâm Hà Nội học và
Phát triển thủ đô. Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho: Đề án nghiên cứu phục dựng không gian
Điện Kính Thiên tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.
Ra đời từ năm 2008, nhân kỷ niệm 88 năm ngày sinh của danh họa Bùi Xuân Phái (1/9/1920 - 24/6/1988), Giải
thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội là sáng kiến của Báo Thể thao & Văn hóa và gia đình cố họa sĩ
nhằm tìm tòi, phát hiện và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, việc làm, ý tưởng “có hàm lượng nghệ thuật và
khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội”.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chúc mừng những tập thể và cá nhân được
nhận “Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” năm nay. Phó Chủ tịch nhấn mạnh: để tiếp tục phát triển
và tôn vinh các cá nhân, tập thể đóng góp vào công cuộc bảo tồn, xây dựng và phát triển thủ đô, TP Hà Nội luôn
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tin tưởng Giải thưởng Bùi Xuân Phái sẽ là một giải thưởng mẫu để trong tương lai, trong hoạt động văn hóa
nghệ thuật Thủ đô cũng như của đất nước có thêm những giải thưởng tương tự như giải Bùi Xuân Phái ở các
lĩnh vực. Từ đó kích hoạt hơn nữa cho những sáng tạo nghệ thuật cho hôm nay và tương lai. Đồng chí Lê Hồng
Sơn khẳng định, nhằm khích lệ cho giải thưởng mang tính xã hội hóa rất cao này, những năm qua và trong thời
gian tới, Thành phố Hà Nội đã và sẽ còn hỗ trợ cho Giải thưởng cả về vật chất lẫn tinh thần, để nhân rộng “Tình
yêu Hà Nội” rộng rãi tới công chúng trong và ngoài nước.
Nghi Dung
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