Sách ảnh “Hà Nội: Capital City” nhận giải thưởng “Bùi Xuân Phái 2015 – Vì tình yêu Hà Nội” | Tạp chí văn nghệ - VOV5

03.10.15 15:00

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

HỆ PHÁT THANH ĐỐI NGOẠI QUỐC GIA
Nhịp cầu kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế
Tiếng Việt
Tìm kiếm

Tiếng Việt
VOV
VOV5
PHÒNG VIỆT KIỀU
LIÊN HỆ
Khách mời của VOV
Người Việt muôn phương
Câu chuyện với người xa quê
Nông thôn mới
Hương vị quê nhà
Dạy tiếng Việt
Sắc màu các dân tộc Việt Nam
Chính sách pháp luật
Hà Nội ngàn năm
VOV - Chuyện người, chuyện nghề
03 THÁNG MƯỜI 2015
Next Previous
Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người
RSS
Facebook
Trang chủ
Tiếng Việt
Tạp chí văn nghệ

Sách ảnh “Hà Nội: Capital City” nhận giải
thưởng “Bùi Xuân Phái 2015 – Vì tình yêu Hà
Nội”
28 Tháng Chín 2015 - 14:50:37
http://vovworld.vn/vi-VN/Tap-chi-van-nghe/Sach-anh-Ha-Noi-Capit…an-giai-thuong-Bui-Xuan-Phai-2015-Vi-tinh-yeu-Ha-Noi/371668.vov

Seite 1 von 9

Sách ảnh “Hà Nội: Capital City” nhận giải thưởng “Bùi Xuân Phái 2015 – Vì tình yêu Hà Nội” | Tạp chí văn nghệ - VOV5

03.10.15 15:00

(VOV5)- Cuốn sách ảnh “Hà Nội: CAPITAL City” do TS. Michael Waibel, nhà nghiên cứu kì cựu và người đứng đầu dự án của
Đại học Hamburg, biên soạn, đã nhận giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội” ở hạng mục “Giải Tác phẩm”.

Ra đời từ tháng 8/2008, Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì Tình yêu Hà Nội là sáng kiến của báo Thể thao & văn hóa (Thông tấn
xã Việt Nam) 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”. TS. Michael
Waibel là công dân Đức đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá này.

Là một dự án hợp tác với Viện Goethe Hà Nội, cuốn sách ảnh “Hà Nội: CAPITAL City” giới thiệu hơn 600 bức ảnh tái hiện quá
trình phát triển đô thị và cuộc sống thủ đô từ các góc nhìn và quan điểm xã hội khác nhau. Bên cạnh những bức ảnh màu khổ
lớn là 8 bài tiểu luận của những người sống tại Hà Nội, phản ảnh những phẩm chất vượt trội của Thủ Đô của Việt Nam. Ấn
phẩm sẽ không thể thành công nếu thiếu sự hỗ trợ hào hiệp của các nhà tài trợ, trong đó có AUDI Vietnam, Schenker Vietnam
và Fichtner Vietnam.

Ấn bản sách ảnh khổ lớn với hơn 300 trang, khổ 30x30 cm, có trên các kênh phân phối trực tuyến và một số nhà sách lớn ở
Hà Nội.
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