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Європа як потужна держава: зараз або ніколи

Автор: Jean-Paul Palomeros

Зіткнувшись з війною в Україні та всіма кризами, з якими йому
доводиться мати справу, Європейський Союз повинен зважитись
на розширення автономності сфер, які ми вважаємо
стратегічними, вважає генерал Паломерос, колишній Верховний
головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації.
Читати далі
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На першій шпальті :
Європа прокинулася, об'єдналася та стала ефективною як ніколи

Після російського вторгнення в Україну, яке розпочалося рік тому,
європейці продемонстрували, цього разу в надзвичайній ситуації,
справжню ефективність, єдність та спільну волю, які досі рідко
траплялися, підкреслює Жан-Домінік Жюльяні... Читати далі

 
Україна/Росія :

Нові санкції проти Росії
25 лютого Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти 121 нових
фізичних та юридичних осіб, причетних до війни Росії проти України,
у тому числі проти 18 осіб, пов'язаних з групою Вагнера. Рада ЄС
запровадила нові заборони на експорт критичних технологій та

промислових товарів, а також обмеження на експорт товарів подвійного
призначення та імпорт товарів, що становлять особливу комерційну цінність для
Росії. Була розпочата процедура призупинення діяльності двох підконтрольних
Росії засобів масової інформації... Читати далі
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Заява Європейської Ради
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В оприлюдненій 23 лютого декларації члени Європейської Ради
вкотре засуджують російську агресивну війну та підтверджують
свою повну підтримку українського народу та його права на
самовизначення. Вони знову підтверджують європейське майбутнє

України, через 8 місяців після набуття країною статусу кандидата на вступ до ЄС...
Читати далі

 
Заява G7

24 лютого лідери G7 зустрілися з президентом України Володимиром
Зеленським та підтвердили свою підтримку Україні. Вони засудили
незаконну війну Росії та закликали її вивести свої війська. Вони
підтвердили, що Росія несе відповідальність за шкоду в Україні і
повинна бути піддана санкціям, що війна ставить багатьох людей у
скрутне становище з продовольством та що вони продовжуватимуть

допомагати їм... Читати далі

Інше посилання

Генеральна Асамблея ООН засудила Росію
23 лютого Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка
закликає Росію вивести свої збройні сили "негайно, повністю та без
жодних умов з території України". 141 держава проголосувала за
резолюцію, 7 проголосували проти. Китай та Індія утрималися. 24

лютого Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав міжнародне
співтовариство активізувати зусилля для захисту жертв війни в Україні... Читати
далі
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Заяви НАТО
24 лютого Північноатлантична рада підтвердила свою солідарність
та готовність підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".
Вона закликала Росію припинити цю незаконну війну, нагадавши,

що винні у скоєних злочинах будуть притягнуті до відповідальності, та засудила,
серед іншого, російський енергетичний шантаж та дезінформаційні кампанії. 21
лютого Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з Міністром
закордонних справ України Дмитром Кулебою та Високим представником ЄС
Жозепом Боррелем, щоб прискорити виробництво та вдосконалити системи
постачання озброєнь для продовження підтримки України... Читати далі
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Італійський, іспанський та польський лідери відвідали Київ
Голова італійського уряду Джорджа Мелоні 21 лютого відвідала Київ,
щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та
підтвердити підтримку України з боку Італії. 23 лютого голова
іспанського уряду Педро Санчес підтвердив підтримку України з
боку Іспанії та порушив питання військової допомоги. 24 лютого

прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав українську столицю, де
оголосив про постачання його країною перших танків Leopard... Читати далі
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Візит Джо Байдена
Після Києва президент США Джо Байден 21 лютого вирушив до
Варшави, де виступив з промовою, в якій підтвердив підтримку
України з боку західної коаліції та здатність НАТО залишатися

об'єднаними. 22 лютого Джо Байден зустрівся з дев'ятьма лідерами країн східного
флангу НАТО, щоб запевнити їх у незмінній залученості Сполучених Штатів у
Північноатлантичний альянс... Читати далі

Інше посилання

Звернення президентів Німеччини та Польщі
23 та 24 лютого низка європейських лідерів висловили свою
підтримку Україні. Президент Польщі Анджей Дуда закликав до
"другої хвилі солідарності з Україною" та нагадав про життєву
необхідність військової допомоги США. Президент Німеччини Франк-
Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна може розраховувати на

Німеччину як на "найбільшу платформу підтримки на європейському континенті"...
Читати далі
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Заходи з підтримки України
23 лютого Єврокомісія запропонувала продовжити на один рік призупинення дії
ввізних мит та заходів торговельного захисту, які застосовуються до українського
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експорту до Євросоюзу. Вона також повідомила, що 124 українських
дослідників будуть інтегровані в наукові проекти, що реалізуються
академічними та неакадемічними установами в 21 країні-члені ЄС...
Читати далі

Інше посилання

Підтримка громадян Європи
Згідно з опублікованими 23 лютого даними Євробарометру, через рік
після російського вторгнення в Україну, європейці схвалюють
підтримку України з боку Європейського Союзу. Зокрема, 91%
респондентів підтримують надання гуманітарної допомоги, 77% -
фінансової допомоги, а 88% виступають за те, щоб приймати

українців, які тікають від війни. Крім того, 84% респондентів погоджуються з
необхідністю зменшити залежність Європи від російського газу... Читати далі

 
Рада Європи закликає до правової відповіді на війну

Рада Європи закликає до правової відповіді на війну
Представники України, Ісландії та Ради Європи, зокрема Генеральна
секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Буріч, зустрілися 24
лютого у Страсбурзі. Того ж дня Комітет міністрів ухвалив рішення, в

якому підтвердив свою прихильність до "рішучої та однозначної" міжнародно-
правової реакції на злочини, скоєні Росією... Читати далі
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Єврокомісія :
Пропозиція щодо захисту та посилення стійкості морських екосистем

Єврокомісія представила 21 лютого заходи щодо зменшення впливу
енергетичного сектору на морські екосистеми з метою досягнення
нульового рівня викидів у секторі рибальства та аквакультури до
2050 року. Крім того, буде впроваджений "Пакт про рибальство та

океани", який допоможе реалізувати спільну політику у сфері рибальства... Читати
далі

 
Нові пропозиції щодо покращення зв'язку

23 лютого Єврокомісія представила низку ініціатив щодо
покращення зв'язку, головна мета яких - зробити гігабітні мережі

доступними для всіх європейських громадян та підприємств до 2030 року. Гігабітні
мережі - це передові технології передачі даних, здатні задовольнити зростаючий
попит на зв'язок... Читати далі

 
Два роки роботи Фонду відновлення та стійкості

Єврокомісія опублікувала 21 лютого оцінку реалізації та впливу
Фонду відновлення та стійкості, інструменту NextGenerationEU, через
два роки після його створення. У звіті зазначається, що на
сьогоднішній день були виплачені 144 мільярди євро, і, за оцінками,
ці інвестиції сприятимуть зростанню економіки ЄС на рівні близько

1,5% у 2024 році. Єврокомісія оприлюднила 23 лютого свій третій піврічний звіт
про операції з управління боргом для фінансування програм запозичень та
кредитування Євросоюзу, в тому числі пов'язаних з NextGenerationEU... Читати далі
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Рада ЄС :
Зустріч міністрів з європейських справ

21 лютого міністри з європейських справ підготували Європейську
Раду 23 - 24 березня, під час якої глави держав та урядів обговорять
підтримку України, стратегії конкурентоспроможності та торговельну
політику Євросоюзу, а також імплементацію висновків щодо

енергетики та міграції. Вони обговорили потреби Туреччини та Сирії після
нещодавніх землетрусів... Читати далі

 
Включення REPowerEU до NextGenerationEU

21 лютого Рада ЄС схвалила включення розділів REPowerEU до
Механізму відновлення та стійкості з метою фінансування інвестицій
та реформ, необхідних для досягнення цілей Енергетичного плану.
Це, серед іншого, дозволить державам-членам забезпечити

зменшення залежності від викопного палива та диверсифікацію енергопостачання,
а також сприятиме розвитку відновлюваної енергетики... Читати далі
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Боротьба з насильством щодо жінок

21 лютого Рада ЄС звернулася до Європарламенту за згодою на
ухвалення рішень щодо укладення Союзом Конвенції про
запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству

та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)... Читати далі

 
Дипломатія :

Зустріч міністрів закордонних справ
20 лютого міністри закордонних справ обговорили військову
підтримку України, роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії
та експорт українського зерна. Вони ухвалили нові санкції проти
Ірану та Бірми за порушення прав людини, а також започаткували

місію ЄС у Вірменії, щоб допомогти стабілізувати кордон з Азербайджаном... Читати
далі

 
Заходи для полегшення доставки гуманітарної допомоги до Сирії

23 лютого, у відповідь на гуманітарну ситуацію в Сирії, що
загострилася після землетрусу 6 лютого, Рада ЄС призупинила на 6
місяців вимогу до гуманітарних організацій подавати заявки на
отримання дозволу на доставку гуманітарної допомоги в країну...

Читати далі

 
Європейські агенства :

Майже 1 мільйон запитів про надання притулку у 2022 році
Згідно з даними, опублікованими 22 лютого Агентством
Європейського Союзу з питань притулку, 27 держав-членів ЄС, а
також Норвегія та Швейцарія отримали 966 000 заяв про надання

притулку у 2022 році, що є найвищим показником з 2016 року. Майже 632 000
рішень у першій інстанції були прийняті органами притулку цих країн, в результаті
чого 147 000 осіб отримали статус біженця, а 106 000 - додатковий захист.
Сирійці, афганці та турки складають найбільші групи заявників. Це на додаток до
4 мільйонів людей, що тікають з України та яким наданий тимчасовий захист...
Читати далі

 
На шляху до набуття чинності єдиної патентної системи

Європейське патентне відомство оголосило, що єдина патентна
система, як очікується, набуде чинності 1 червня 2023 року після
ратифікації Німеччиною, останньою з 17 країн-учасниць, яка

повинна це зробити. Система забезпечить єдиний патентний захист у всіх країнах-
учасницях через єдину патентну заявку, подану до Європейського патентного
відомства... Читати далі

 
Офіційне ухвалення угоди між Північною Македонією та Фронтекс

24 лютого Рада ЄС офіційно затвердила угоду про співпрацю між
Північною Македонією і Фронтекс, яка з 1 квітня надаватиме

оперативну підтримку національним органам влади в управлінні міграційними
потоками на кордонах. Угода також містить положення про захист основних прав
людини... Читати далі

 
Кіпр :

Контакт між кіпрськими лідерами
Новообраний президент Кіпру Нікос Христодулідіс зустрівся 23
лютого з лідером північної частини острова Ерсіном Татаром на
нейтральній території в прикордонній зоні, контрольованій місією
ООН, щоб обговорити можливий перезапуск переговорів про
возз'єднання острова, який частково окупований Туреччиною з 1974

року... Читати далі

 
Естонія :

Свято Незалежності

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/21/combatting-violence-against-women-council-requests-the-consent-of-the-european-parliament-to-conclude-the-istanbul-convention/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/21/combatting-violence-against-women-council-requests-the-consent-of-the-european-parliament-to-conclude-the-istanbul-convention/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2023/02/20/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2023/02/20/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/23/earthquake-in-turkiye-and-syria-eu-amends-restrictive-measures-in-place-regarding-syria-to-facilitate-the-speedy-delivery-of-humanitarian-aid/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/23/earthquake-in-turkiye-and-syria-eu-amends-restrictive-measures-in-place-regarding-syria-to-facilitate-the-speedy-delivery-of-humanitarian-aid/
https://euaa.europa.eu/news-events/almost-1-million-asylum-applications-eu-2022
https://euaa.europa.eu/news-events/almost-1-million-asylum-applications-eu-2022
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230217.html
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230217.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/24/border-management-eu-concludes-agreement-with-north-macedonia-on-frontex-cooperation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/24/border-management-eu-concludes-agreement-with-north-macedonia-on-frontex-cooperation/
https://www.nasdaq.com/articles/cyprus-leaders-meet-as-peace-talks-remain-deadlocked-0
https://www.nasdaq.com/articles/cyprus-leaders-meet-as-peace-talks-remain-deadlocked-0
https://valitsus.ee/en/news/kallas-meeting-stoltenberg-and-von-der-leyen-freedom-guaranteed-not-being-alone


24 лютого, через рік після початку російського вторгнення в
Україну, Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідали Таллінн, щоб
відзначити День незалежності Естонії та підтвердити свою підтримку
Україні... Читати далі

Інше посилання

Соцопитування за тиждень до голосування
5 березня в Естонії відбудуться парламентські вибори, на яких буде
обраний 101 депутат естонського парламенту Рійгікогу. Згідно з
опитуванням, проведеним компанією Kantar Emor, Партія реформ
чинної прем'єр-міністерки Кайї Каллас (ліберальна,

правоцентристська) отримає 28,7% голосів, випередивши консервативну Народну
партію (18,2%) та Центристську партію (13,4%)... Читати далі

Інше посилання

Фінляндія :
Спільна декларація Фінляндії, Норвегії та Швеції

На тристоронній зустрічі 22 лютого в Харпсунді Фінляндія, Норвегія
та Швеція виступили зі спільною заявою, в якій засудили російське
вторгнення та підтвердили свою підтримку Україні. Три країни також
нагадали, що вторгнення безпосередньо впливає на них і є

фактором, який спонукав Фінляндію та Швецію подати заявки на членство в
НАТО... Читати далі

 
Франція :

Відкриття сільськогосподарської виставки
Міжнародна сільськогосподарська виставка проходить у Парижі до 5
березня. Цьогорічна тема виставки - "Сільське господарство: життя
кожного дня", і в ній беруть участь понад тисячу експонентів з 22

країн світу... Читати далі

Інше посилання

Румунія :
Візит Президентки Молдови

23 лютого президент Румунії Клаус Йоханніс прийняв свою
молдовську колегу Майю Санду. Вони зробили спільну заяву, в якій
нагадали про міцність відносин між країнами. З цієї нагоди
президент Румунії засудив усі спроби Росії дестабілізувати
Молдову... Читати далі

Інше посилання

Рада Європи :
Доповідь по Литві

23 лютого Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню опублікував доповідь, в якій висловив занепокоєння
ситуацією з в'язницями в Литві. Зокрема, Комітет рекомендує
литовському уряду вжити необхідних заходів для прискорення
процесу модернізації в'язниць... Читати далі

 
Висновки Європейського комітету з соціальних прав за 2022 рік

22 лютого Європейський комітет з соціальних прав опублікував свої
висновки за 2022 рік. Вони стосуються семи держав, які прийняли
процедуру колективних скарг: Хорватії, Кіпру, Чехії, Нідерландам,
Норвегії, Словенії та Швеції. Вони стосуються недотримання

принципу гендерної рівності, прав дітей, трудових прав, житлових прав та доступу
до медичних послуг, а також прав трансгендерних людей... Читати далі

 
G20 :

Заява міністрів фінансів
Міністри країн "Великої двадцятки" (G20), які зустрілися в Бангалорі
24-25 лютого, обговорили глобальну економічну ситуацію в
контексті війни в Україні, продовольчу безпеку, боротьбу зі зміною
клімату, оподаткування транснаціональних корпорацій та

криптовалюти. Китай і Росія виступили проти включення двох пунктів про війну до
першої річниці вторгнення в Україну... Читати далі

https://valitsus.ee/en/news/kallas-meeting-stoltenberg-and-von-der-leyen-freedom-guaranteed-not-being-alone
https://president.ee/et/ametitegevus/koned/54667
https://news.err.ee/1608896003/poll-reform-center-parties-see-fall-in-support
https://news.err.ee/1608896003/poll-reform-center-parties-see-fall-in-support
https://reitingud.ee/reitingud/
https://www.presidentti.fi/en/news/statement-from-the-trilateral-meeting-between-finland-norway-and-sweden-at-harpsund-sweden-22-february-2023/
https://www.presidentti.fi/en/news/statement-from-the-trilateral-meeting-between-finland-norway-and-sweden-at-harpsund-sweden-22-february-2023/
https://www.showsbee.com/fairs/salon-agriculture.html
https://www.showsbee.com/fairs/salon-agriculture.html
https://www.salon-agriculture.com/
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/declaratiile-de-presa-comune-sustinute-de-presedintele-romaniei-klaus-iohannis-cu-presedintele-republicii-moldova-maia-sandu1677158028
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/declaratiile-de-presa-comune-sustinute-de-presedintele-romaniei-klaus-iohannis-cu-presedintele-republicii-moldova-maia-sandu1677158028
https://presedinte.md/rom/discursuri/declaratie-de-presa-a-presedintei-maia-sandu-dupa-intrevederea-cu-presedintele-klaus-iohannis
https://www.coe.int/en/web/portal/-/anti-torture-committee-lithuania-report-persistent-violence-in-prisons-need-to-modernise-prison-estate
https://www.coe.int/en/web/portal/-/anti-torture-committee-lithuania-report-persistent-violence-in-prisons-need-to-modernise-prison-estate
https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-committee-of-social-rights-publishes-2022-findings
https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-committee-of-social-rights-publishes-2022-findings
https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/1st%20FMCBG%20Chair%20Summary.pdf
https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/1st%20FMCBG%20Chair%20Summary.pdf


 
ОЕСР :

Тенденції у сфері конкуренції
ОЕСР опублікувала 23 лютого звіт про глобальні тенденції в
конкурентному праві, в якому порівнюються юрисдикції в різних
географічних регіонах за сім років з 2015 по 2021 рік... Читати далі

 
Євростат :

Зниження інфляції
Згідно з опублікованою 23 лютого оцінкою Євростату, річна інфляція
в єврозоні становила 8,6% у січні порівняно з 9,2% у грудні, а в ЄС
- 10% порівняно з 10,4% у грудні. Найнижчі показники були
зафіксовані в Люксембурзі та Іспанії - 5,8% та 5,9%, а найвищі - в

Угорщині (26,2%)... Читати далі

 
Зменшення споживання природного газу

Згідно з опублікованим 21 лютого дослідженням Євростату,
споживання природного газу в ЄС впало на 19,3% в період з серпня
2022 року по січень 2023 року порівняно з середньомісячними
показниками за ті ж місяці з 2017 по 2022 рік... Читати далі

 
Культура :

Культурна солідарність з Україною
Євросоюз продовжує культурну солідарність з Україною,
започаткувавши Європейський фонд солідарності для українських
фільмів. Про цей механізм оголосили міністри культури Франції,
Люксембургу та Німеччини під час 73-го Берлінського

кінофестивалю "Берлінале". Французька міністерка перебувала з візитом у Києві
23 лютого. Крім того, по всьому Євросоюзу організовуються або були організовані
культурні заходи на підтримку України, зокрема, в рамках вшанування пам'яті
першого дня повномасштабного вторгнення Росії... Читати далі

 
Джванні Белліні у Парижі

До 17 липня в паризькому музеї Жакмар-Андре проходить виставка,
присвячена Джованні Белліні. Близько п'ятдесяти робіт художника
представлені в поєднанні з "моделями", які вплинули на нього...
Читати далі

 
Перуджино у Перуджі

До 11 червня в Національній галереї Умбрії в Перуджі триває
виставка, присвячена 500-річчю від дня смерті П'єтро Ваннуччі,
відомого як Перуджіно. Виставка пропонує глядачеві можливість
відкрити для себе роботи, що стали вершиною кар'єри художника,
такі як "Розп'яття" в капелі Кіджі в Сієні... Читати далі

 
Сибілла Бергеманн у Ґданську

До 3 травня в Національному музеї в Ґданську проходить виставка,
присвячена фотографці Сибіллі Бергеманн. На виставці представлені
133 світлини, серед яких серії зі Східної Німеччини, Африки та Азії...
Читати далі

Інше посилання

Лартіґ - мисливець за щасливими митями
До 23 квітня у Фонді Каналу в Мадриді проходить виставка,
присвячена творчому фотографічному доробку французького

художника Жака-Анрі Лартіґа. Це менш відома частина його творчості, в якій він
через світлини фіксує "щасливі миті", що відображено в назві виставки: "Лартіґ -
мисливець за щасливими митями"... Читати далі

 
Акриловий живопис у Тампере

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bcd8f8f8-en.pdf?expires=1677499173&id=id&accname=guest&checksum=82E8E799FDEF85A399AD735DA8691460
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bcd8f8f8-en.pdf?expires=1677499173&id=id&accname=guest&checksum=82E8E799FDEF85A399AD735DA8691460
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16056046/2-23022023-AP-EN.pdf/4a097379-8598-01ff-12d8-75d72570ca85
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16056046/2-23022023-AP-EN.pdf/4a097379-8598-01ff-12d8-75d72570ca85
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230221-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230221-1
https://www.president.gov.ua/news/persha-ledi-ukrayini-zustrilasya-z-ministrom-kulturi-franciy-81205
https://www.president.gov.ua/news/persha-ledi-ukrayini-zustrilasya-z-ministrom-kulturi-franciy-81205
https://www.musee-jacquemart-andre.com/en/node/2256
https://www.musee-jacquemart-andre.com/en/node/2256
https://gallerianazionaledellumbria.it/en/exhibitions/5907-2/
https://gallerianazionaledellumbria.it/en/exhibitions/5907-2/
https://www.mng.gda.pl/wystawy/sibylle-bergemann-fotografie/
https://www.mng.gda.pl/wystawy/sibylle-bergemann-fotografie/
https://www.ifa.de/en/tour/sibylle-bergemann-danzig/
https://www.fundacioncanal.com/en/exhibitions/lartigue/
https://www.fundacioncanal.com/en/exhibitions/lartigue/
https://www.sarahildenintaidemuseo.fi/en/exhibition/jukka-makela/


До 21 травня в Художньому музеї Сари Хільден у Тампере проходить
ретроспектива робіт Юкки Мякеля. На виставці представлена
колекція робіт фінського художника від 1970-х років до наших днів.

Його творчість, що складається переважно з акрилових картин, є частиною
фінського постмодернізму та неоекспресіонізму... Читати далі

 
Виставка "Образи Італії" у Франкфурті-на-Майні

До 3 вересня в музеї Штеделя у Франкфурті-на-Майні
демонструється добірка з 90 старих фотографій Італії 1850-1880
років. Ці світлини були популярним сувеніром для мандрівників ще
до винайдення листівки. Виставка досліджує, як ці фотокраєвиди

мали тривалий вплив на сприйняття Італії в усій Європі та сприяли її
перетворенню на популярний туристичний напрямок... Читати далі

 
Виставка Девіда Хокні в Лондоні

До 4 червня в лондонській галереї Lightroom проходить виставка
"David Hockney : Bigger & Closer". Відомий своїм сміливим
використанням кольору та нових технологій, художник пропонує
глядачеві заново відкрити його творчість в імерсивному досвіді за
допомогою амбітної цифрової проекції та аудіосистеми... Читати далі

 
"Swedish Ecstasy" у Брюсселі

До 21 травня BOZAR Брюссель організовує імерсивну виставку
шведського мистецтва "Swedish Ecstasy". З цієї нагоди Палац
образотворчих мистецтв представляє роботи видатних літературних
діячів країни з XVIII по XX століття, а також інсталяцію, засновану

на уявленні Хільми аф Клінт про храм для її найважливіших творів... Читати далі

 

Календар подій :

2
Берез.

2 березня 2023
Брюссель
Рада з питань конкурентноспроможності

5
Берез.

5 березня 2023
Естонія
Парламентські вибори
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Фонд Роберта Шумана був створений у 1991 році та визнаний державою як суспільно
корисна організація у 1992 році. Наразі він є головним французьким дослідницьким центром
про Європу. Проводить дослідження про Європейський союз та його політику та поширює їх у
Франції, Європі та за кордоном. Фонд ініціює, наповнює та стимулює європейські обміни через
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дослідження, публікації та проведення конференцій. Жан-Домінік Жюльяні є президентом
Фонду.

Бажаєте відписатися від розсилки? {LINK}


