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Tặng áo dài Việt Nam cho bức tượng chú bé 
Manneken Pis  
Ngày 29/9, diễn ra lễ trao tặng trang phục Áo dài của Việt Nam cho bức tượng chú bé 
Manneken Pis, tại Thủ đô Brussel, Bỉ.  

Buổi lễ trao tặng trang phục Áo dài của Việt Nam cho bức tượng chú bé Manneken Pis trên 
quảng trường lớn – một địa điểm du lịch nổi tiếng- ở thủ đô Brussel, Vương quốc Bỉ. Đây là 
hoạt động mở màn trong nhiều hoạt động văn hóa tại thủ đô Brussel (Vương quốc Bỉ) nhằm 
quảng bá văn hóa Việt nam và chào mừng kỷ niệm 40 năm quan hệ hai nước vào năm tới 
2013.  

 
Đại sứ Việt Nam tại Bỉ trao bộ trang phục áo dài cho lãnh đạo thành phố 
Brussel 

 
Bức tượng chú bé Manneken Pis là địa điểm du lịch nổi tiếng mang tính lịch sử của thủ đô 
Brussel, luôn thu hút đông đảo du khách nước ngoài tới thăm. Để thể hiện tình đoàn kết  với 
Vương quốc Bỉ, nhiều quốc gia đã tặng trang phục dân tộc truyền thống cho bức tượng này và 
bộ Áo dài khăn đóng của Việt nam là bộ trang phục thứ 892 trên thế giới mà chú bé 
Manneken Pis khoác lên mình.  

 
Buổi lễ trao tặng trang phục bắt đầu tại tòa thị chính thành phố Brussel trong không khí hữu 
nghị, đầy màu sắc của những tà áo dài Việt Nam và sôi động với màn múa lân trên nền trống 
dân tộc truyền thống của Việt nam. Sau đó, đoàn người diễu hành qua đường phố trên quảng 
trường lớn của thủ đô Brussel tới chỗ bức tượng để cùng chiêm ngưỡng bức tượng nổi tiếng 
của người Bỉ trong bộ trang phục truyền thống Áo dài, khăn đống của Việt Nam. 
   



 

Nhiều người chiêm ngưỡng tượng Manneken Pis trong trang phục truyền 
thống của Việt Nam 

 
Bộ trang phục Áo dài, khăn đống được Công ty Thái Tuấn thiết kế và thực hiện trên chất vải 
lụa tơ tằm. Áo có họa tiết hoa mai vàng trên nền xanh Cửu Long, quần ta màu vàng cùng khăn 
đóng và đôi hài được may đo công phu, dựa trên bộ trang phục truyền thống của Liền Anh 
quan họ, sẽ là biểu tượng của Việt Nam tại Brussel trong vòng một ngày. Sau đó, bộ trang 
phục sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Manneken Pis. 
 
Hình ảnh chú bé Manneken Pis trong trang phục Áo dài, khăn đống Việt nam đã gây thiện 
cảm với đông đảo bạn bè Bỉ và cộng đồng người Việt  có mặt tại quốc gia Châu Âu này.  
 

Một người dân Brussel vui vẻ bày tỏ cảm xúc trước 
buổi lễ: “Tôi đã từng chứng kiến nhiều buổi lễ trao tặng 
trang phục cho bức tượng Manneken Pis, nhưng hôm 
nay thực sự là một buổi lễ rất vui với màn múa lân và 
những trang phục truyền thống nhiều màu sắc của Việt 
Nam.Tôi thấy trang phục truyền thống của Việt Nam 
thật đẹp, tôi đã nhìn thấy nhiều khi sang thăm quan Huế 
2 lần, nhưng hôm nay thực sự đặc biệt khi thấy trang 
phục truyền thống Việt nam tại Vương quốc Bỉ”. 
  
Tiếp sau buổi lễ trao tặng Áo dài truyền thống cho bức 
tượng Manneken Pis, ngày 30/9 diễn ra buổi giới thiệu 
Ẩm thực Huế tại Bảo tàng Hoàng gia Nghệ thuật và 
Lịch sử ở quảng trường Cinquantenaire – Brussel, Bỉ. 
Và từ 1-5/10/2012, Trung Tâm Triển lãm Văn hóa nghệ 
thuật Việt nam phối hợp với Đại sứ quán Việt nam tại 
Bỉ tổ chức Triển lãm trang phục Việt nam tại trụ sở 
Nghị viện Liên bang Wallonie-Brussel. Triển lãm trưng 
bày hơn 70 bức ảnh cùng các hiện vật thể hiện trang 
phục của các dân tộc thiểu số Việt Nam./. 

 
 

Thùy Vân/VOV – Từ Brussel  

 

 
Manneken Pis trong Áo dài truyền thống 
của Việt Nam  


