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Впроваджуючи свій кількарічний бюджет та плани відновлення
після Covid, Європейський Союз забезпечив себе інструментами,
які ставлять виплату європейських коштів у залежність від
проведення реформ на користь верховенства права. Потенційно
потужні, ці інструменти ще не продемонстрували своєї повної
ефективності.
Читати далі
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На першій шпальті :
Грузія, Молдова, Україна - велике відторгнення Росії

Для грузинів, молдован та українців Європейський Союз уособлює
свободу, верховенство права, людську гідність, повагу до кордонів
та добробут, який у них давно відібрали. Ось чому вони відкидають
путінську росію, яка відроджує спогади про тоталітарне минуле", -

пише Жан-Домінік Жюльяні... Читати далі

 
Вибори :

Чи візьме Фінляндія правий курс на парламентських виборах 2 квітня?
Згідно з останнім опитуванням громадської думки, партія "Національна
коаліція" (KOK) Петтері Орпо виходить на перше місце на
парламентських виборах 2 квітня з 20,8% голосів, випереджаючи
Соціал-демократичну партію чинної прем'єр-міністерки Санни Марін
(19,9%) та Партію фінів (Perus S), очолювану Ріккою Пурра (19%
голосів виборців)... Читати далі

 
Фонд :

Пенсійні системи в Європейському Союзі
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Пенсійні системи регулярно стають предметом дискусій у державах-
членах ЄС та обговорень на європейському рівні через їхній вплив
на бюджети та демографічну еволюцію Європи. Оскільки кожна
країна має свою власну систему, Фонд пропонує порівняльну

таблицю, щоб краще зрозуміти ситуацію в кожній країні та пов'язані з нею
питання... Читати далі

Інше посилання

Плани європейського відновлення: цифри та пріоритети
З метою реагування на економічні та соціальні наслідки пандемії
Covid-19 Європейський Союз створив фонд відновлення у розмірі
672,5 мільярдів євро. 8 березня Мальта та Словенія отримали свої
перші транші. 9 березня Естонія звернулася до Комісії з проханням
додати розділ про REPowerEU до свого плану. 10 березня

Єврокомісія дала позитивну попередню оцінку платіжному запиту Австрії. Фонд
пропонує вам інтерактивну карту планів по країнах з сумами та графіками
виплат... Читати далі

 
Україна/Росія :

Продовження військової підтримки України з боку Європейського Союзу
7-8 березня міністри оборони країн ЄС на зустрічі у Стокгольмі
обговорили військову підтримку України, зокрема, спільну закупівлю
артилерійських боєприпасів та підготовку українських солдатів
через Місію ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM

Ukraine)... Читати далі

 
Візит Прем'єр-міністерки Фінляндії

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін відвідала Київ 10 березня,
де підтвердила, що майбутнє України - в Європі. Вона обговорила з
Президентом України Володимиром Зеленським європейську
підтримку та зусилля з переслідування воєнних злочинів. Обидва

лідери засудили "безвідповідальну ядерну риторику" Росії... Читати далі

Інше посилання

Антоніу Гутерріш у Києві
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав Київ 8
березня. Він нагадав, що вторгнення Росії в Україну є порушенням
Статуту ООН та міжнародного права, і пообіцяв мінімізувати наслідки
конфлікту, в тому числі завдяки гуманітарним заходам... Читати далі

Інше посилання

Допомога у відновленні України
Міністри з питань допомоги у сфері розвитку та віце-прем'єр-міністр
України з питань відновлення Олександр Кубраков обговорили
підтримку Європейського Союзу у відновленні України у Стокгольмі
8 та 9 березня... Читати далі

 
Україномовний додаток для вивчення французької мови

Для вивчення українцями французької мови громадська організація
"Бібліотеки без кордонів" пропонує безкоштовний додаток "Bonjour

France", доступний у додатку Kajou. Додаток пропонує 50 тем, які допоможуть
зорієнтуватися у повсякденному житті, 100 подкастів та понад 1000 вправ для
практики французької мови, а також лексикон з 600 попередньо записаними
фразами французькою мовою... Читати далі

 
Європарламент :

Погодження Директиви з енергоефективності
Рада ЄС та Європарламент 10 березня досягли згоди щодо скорочення
кінцевого споживання енергії в ЄС на 11,7% до 2030 року. Цей ліміт
споживання буде обов'язковим для держав-членів, які повинні будуть
сприяти досягненню цієї мети через свої національні енергетичні та
кліматичні плани (НЕКП). Угода також передбачає поступове
збільшення щорічного показника енергозбереження та зобов'язання

для державного сектору досягти рівня енергозбереження, вищого за середній...
Читати далі

Інше посилання
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Єврокомісія :
Нові правила виплат державної допомоги

9 березня Єврокомісія схвалила поправку до Загального регламенту
про блокові виключення (GBER) і прийняла тимчасові рамки для
прискорення підтримки "зеленого" і цифрового переходу, відповідно
до Промислового плану "Зелений пакт" (Green Deal). Текст спрощує
та розширює можливості державних субсидій для проектів, які

сприяють скороченню викидів CO2 в Європейському Союзі, у відповідь на субсидії
США та Китаю, які викликали побоювання щодо втечі "зелених" інвестицій з
Європи... Читати далі

Інше посилання

Нова стратегія морської безпеки
Єврокомісія опублікувала 10 березня свої пропозиції щодо
посилення стратегії морської безпеки Євросоюзу разом з оновленим
планом дій з її реалізації. Нова стратегія передбачає посилені заходи
проти нових загроз і створює основу для захисту інтересів

Євросоюзу на морі. Вона сприяє міжнародному миру та безпеці, а також захисту
океанів та їхнього біорізноманіття... Читати далі

 
Європейська стратегія щодо космічної сфери

10 березня Єврокомісія оприлюднила інформацію про Європейську
космічну стратегію безпеки та оборони. Вона пропонує, серед
іншого, посилення співпраці перед обличчям космічних загроз,
заходи з посилення захисту космічних систем та послуг в Євросоюзі,

максимальне використання космосу для безпеки та оборони та сприяння
відповідальному використанню космічного простору на міжнародному рівні...
Читати далі

 
Керівні принципи щодо бюджетної політики держав-членів

8 березня Єврокомісія опублікувала свої рекомендації щодо
бюджетної політики держав-членів, закликаючи до обережності.
Вона рекомендує політику, яка забезпечить стійкість боргу в
середньостроковій перспективі та сприятиме зростанню, зокрема, за

рахунок державних інвестицій. Наприкінці 2023 року загальне положення про
відступ від зобов'язань Пакту стабільності та зростання буде скасоване та замінене
новим... Читати далі

 
Візит Урсули фон дер Ляєн до Північної Америки

З 6 по 11 березня Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
відвідала Канаду та США. У Канаді вона зробила спільну заяву з
Прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, а потім звернулася до
канадського парламенту, щоб підтвердити спільну підтримку

України, відданість демократії, захисту довкілля, безпеці та енергетичному
переходу. У Вашингтоні вона зустрілася з президентом США Джо Байденом, з яким
обговорила економічні виклики співпраці між Європейським Союзом та
Сполученими Штатами Америки, зокрема у сфері енергетичного переходу. Обидва
лідери також обговорили співпрацю стосовно війни в Україні... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Рада ЄС :
Засідання міністрів внутрішніх справ та юстиції

9 березня міністри внутрішніх справ обговорили питання надання
притулку та міграції, зокрема в Центральному Середземномор'ї та на
Західних Балканах, ситуацію в Шенгенській зоні та візову політику.
10 березня міністри юстиції ухвалили висновки щодо Хартії основних

прав Європейського Союзу. Вони обговорили перешкоди у доступі до правосуддя,
проект директиви про повернення й конфіскацію активів, а також загрозу
організованої злочинності для європейських суспільств... Читати далі

 
Засідання міністрів освіти

7 березня міністри освіти схвалили висновки щодо навичок та
компетенцій, необхідних для зеленого переходу. Вони також
обговорили проблему нестачі викладачів у Євросоюзі та посилення
європейської співпраці для залучення, підвищення кваліфікації та
утримання викладачів і фахівців з підготовки кадрів... Читати далі
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Неформальна зустріч міністрів торгівлі

9 та 10 березня міністри торгівлі зустрілися у Стокгольмі, щоб
обговорити торговельні відносини, зокрема з США, та роль торгівлі у
підвищенні конкурентоспроможності Євросоюзу. Вони обговорили
питання стійких ланцюгів постачання, а також торговельної
підтримки України та її приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС...

Читати далі

 
ЄЦБ :

Спрямування європейських заощаджень на зростання
9 березня у спільній заяві президенти Європейського центрального
банку, Європейської ради, Єврокомісії, Єврогрупи та Європейського
інвестиційного банку підтвердили свою рішучість працювати над
прискоренням екологічного та цифрового переходу, зокрема шляхом

завершення створення союзу ринків капіталу... Читати далі

 
Кіпр :

Новий уряд на Кіпрі
Після інавгурації нового президента Кіпру Нікоса Хрістодулідеса 28
лютого був сформований новий уряд. До його складу увійшли 11
міністрів, у тому числі 3 жінки. Йому доведеться займатися кількома
важливими питаннями, а саме: зростанням інфляції та вартості
життя, боротьбою з корупцією, а також відносинами з Туреччиною

та урядом окупованої Туреччиною північної частини острова... Читати далі

 
Іспанія :

Посилення гендерної рівності
Голова іспанського уряду Педро Санчес виступив у нижній палаті
іспанського парламенту з промовою про прогрес, досягнутий у сфері
гендерної рівності під час його перебування на посаді. Заява була
зроблена на підтримку урядового законопроекту, який зараз
знаходиться на стадії обговорення та має на меті досягти більш
паритетного представництва жінок та чоловіків у політиці,

громадському житті та бізнесі... Читати далі

 
Франція :

Франко-британський саміт
10 березня Президент Франції Еммануель Макрон прийняв Прем'єр-
міністра Великої Британії Ріші Сунака на саміті з питань міграції та
оборони. Ця зустріч дала можливість перегорнути сторінку після
кількох років напруженості у відносинах між двома країнами. Вони
оголосили про нову угоду щодо стримування нелегальної імміграції

до Великої Британії, яка передбачає збільшення внеску Великої Британії на 543
мільйони євро до 2026 року, будівництво командного центру, а також залучення
нових людських та матеріальних ресурсів... Читати далі

Інше посилання

Ірландія :
Проєкт референдуму про гендерну рівність

Уряд Ірландії оголосив 8 березня, що проведе референдум про
гендерну рівність у листопаді. На ньому будуть пропозиції щодо змін
до Конституції, які включатимуть рівність між чоловіками і жінками та
вилучення згадки про "домогосподарок"... Читати далі

 
Люксембург :

Доповідь МВФ щодо Люксембургу
10 березня МВФ оприлюднив свій прогноз щодо економіки
Люксембургу. Організація очікує, що зростання сповільниться до
1,5%-2%, а інфляція залишиться на рівні 3,5%-4% ВВП. Автори
доповіді попереджають про ризик відновлення інфляції у 2023-2024
роках та рекомендують Люксембургу проводити в цілому нейтральну

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-trade-ministers-9-103/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EN+DIRECT+%3a+R%25u00e9union+informelle+des+ministres+du+commerce
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-trade-ministers-9-103/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EN+DIRECT+%3a+R%25u00e9union+informelle+des+ministres+du+commerce
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2023/html/ecb.blog.230309~addaac5e08.en.html?s=09
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2023/html/ecb.blog.230309~addaac5e08.en.html?s=09
https://www.presidency.gov.cy/cypresidency/cypresidency.nsf/dmlint_en/dmlint_en?OpenDocument
https://www.presidency.gov.cy/cypresidency/cypresidency.nsf/dmlint_en/dmlint_en?OpenDocument
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2023/20230308_control-session.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2023/20230308_control-session.aspx
https://www.gov.uk/government/publications/uk-france-joint-leaders-declaration/uk-france-joint-leaders-declaration
https://www.gov.uk/government/publications/uk-france-joint-leaders-declaration/uk-france-joint-leaders-declaration
https://www.rfi.fr/uk/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/20230310-%D0%B7%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%94-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D1%96-%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://merrionstreet.ie/en/news-room/news/taoiseach_and_minister_ogorman_announce_holding_of_referendum_on_gender_equality.175850.shortcut.html
https://merrionstreet.ie/en/news-room/news/taoiseach_and_minister_ogorman_announce_holding_of_referendum_on_gender_equality.175850.shortcut.html
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/03/10/luxembourg-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission


фіскальну політику та утримуватися від подальших стимулюючих заходів... Читати
далі

 
Нідерланди :

Марк Рютте в Італії
8 березня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Рим, де
зустрівся зі своєю італійською колегою Джорджею Мелоні. Обидва
лідери обговорили питання міграції, яке, за їхніми словами, вимагає
ефективної та скоординованої європейської відповіді та має
розглядатися з точки зору захисту зовнішніх кордонів та боротьби з

торгівлею людьми... Читати далі

Інше посилання

Чеська Республіка :
Інавгурація Петра Павела

9 березня Петр Павел (Коаліція "Разом", правий центр) склав
присягу на посаді президента Чехії. Вибори відбулися 28 січня, і він
був обраний на 5-річний термін. Петер Павел змінив на цій посаді
Мілоша Земана (Партія громадянських прав, ліві). 13 березня він
здійснив свій перший офіційний візит до Словаччини... Читати далі

 
Грузія :

Відкликання суперечливого законопроекту про іноземних агентів
Уряд Грузії відкликав 9 березня законопроект, що вимагав від
організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону,
реєструватися як "іноземні агенти". Законопроект викликав
широкомасштабні протести та засудження з боку міжнародної
спільноти. Відкликання антидемократичного законопроекту стало

вирішальним кроком у рішучості громадян рухатися в напрямку зближення з
Європейським Союзом... Читати далі

 
Косово :

Безвізовий режим для косоварів
9 березня Рада ЄС ухвалила свою позицію щодо безвізових поїздок
до Європейського Союзу для власників косовських паспортів
терміном до 90 днів протягом 180-денного періоду. Тепер ці правила
має ухвалити Європарламент... Читати далі

 
Рада Європи :

Засідання Венеціанської комісії
Експерти Венеціанської комісії, консультативного органу Ради
Європи з питань конституційного права, зустрілися 11 та 12
березня. Вони ухвалили проміжні висновки щодо законопроектів про
вплив олігархів в Україні, Грузії та Молдові. Вони ухвалили спільний

висновок щодо законопроекту про зовнішнє оцінювання суддів та прокурорів у
Молдові та проект спільного висновку щодо політичних партій в Азербайджані.
Вони також повернулися до двох своїх висновків щодо законопроектів про судову
систему в Чорногорії та Грузії... Читати далі

Інше посилання

Звіт щодо Кіпру від Європейської комсії проти расизму та нетерпимості
Комісія Ради Європи проти расизму та нетерпимості (ЄКРН)
опублікувала 7 березня звіт, в якому привітала позитивні кроки,
зроблені на Кіпрі з 2016 року, водночас відзначивши деякі
проблеми, що викликають занепокоєння. У звіті зазначається, що
мова ворожнечі залишається широко поширеною в публічному

дискурсі та недостатньо переслідуваною... Читати далі

 
Звіт щодо Угорщини від Європейської комісії проти насильства та нетерпимості

У звіті щодо Угорщини, опублікованому 9 березня, Європейська
комісія проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) відзначає покращення
у боротьбі зі злочинами на ґрунті ненависті та інтеграції ромів. Вона
високо оцінює зусилля країни щодо захисту українських біженців від
війни... Читати далі

https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/03/10/luxembourg-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission
https://www.governo.it/en/articolo/president-meloni-meets-prime-minister-rutte-netherlands/22003
https://www.governo.it/en/articolo/president-meloni-meets-prime-minister-rutte-netherlands/22003
https://www.agenzianova.com/en/news/meloni-meets-all-the-migration-issue-must-be-tackled-starting-from-the-defense-of-external-borders/
https://english.radio.cz/petr-pavel-sworn-new-czech-president-8777142
https://english.radio.cz/petr-pavel-sworn-new-czech-president-8777142
https://president.ge/index.php?m=210&news_id=1845&lng=eng
https://president.ge/index.php?m=210&news_id=1845&lng=eng
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/09/kosovo-council-gives-green-light-to-visa-free-travel/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Kosovo*%3a+Council+gives+green+light+to+visa+free+travel
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/09/kosovo-council-gives-green-light-to-visa-free-travel/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Kosovo*%3a+Council+gives+green+light+to+visa+free+travel
https://www.coe.int/ua/web/portal/-/session-pl%C3%A9ni%C3%A8re-de-la-commission-de-venise-3
https://www.coe.int/ua/web/portal/-/session-pl%C3%A9ni%C3%A8re-de-la-commission-de-venise-3
https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?id=3330
https://www.coe.int/en/web/portal/-/cyprus-improved-work-access-for-asylum-seekers-and-hate-speech-ban-in-parliament-welcomed-but-problems-remain
https://www.coe.int/en/web/portal/-/cyprus-improved-work-access-for-asylum-seekers-and-hate-speech-ban-in-parliament-welcomed-but-problems-remain
https://www.coe.int/en/web/portal/-/hungary-police-hate-crime-investigations-are-enhanced-but-growing-lgbti-stigmatisation-and-xenophobic-political-discourse-raise-concern
https://www.coe.int/en/web/portal/-/hungary-police-hate-crime-investigations-are-enhanced-but-growing-lgbti-stigmatisation-and-xenophobic-political-discourse-raise-concern


 
Дослідження/Звіти :

Збільшення імпорту зброї до Європи
Згідно з опублікованими 13 березня даними Стокгольмського
міжнародного інституту дослідження проблем миру (Sipri), імпорт
основних видів озброєнь європейськими державами збільшився на
47% у період між 2013-2017 та 2017-2022 роками. Згідно з цими ж

даними, Україна стала третім найбільшим імпортером зброї у світі у 2022 році,
поступившись Катару та Індії... Читати далі

 
Культура :

Тиждень Франкофонії
З 18 по 26 березня, під час Тижня французької мови та Франкофонії, у
80 країнах світу відбудеться майже 1 500 заходів, серед яких гала-
концерт гуморстів пам'яті Раймона Девоса, симпозіум з питань
збагачення мови та зустрічей франкофонів у Національній бібліотеці
Франції в Парижі... Читати далі

Інше посилання

День Святого Патрика в Ірландії
З 16 по 19 березня в Ірландії проходить святкування Дня святого
Патріка. Це свято відзначається на честь святого Патріка, місіонера,
який навернув Ірландію до християнства. Дублін є столицею
святкувань, там проходять численні концерти, вистави та інші
заходи. Найбільший в історії міста парад запланований на 17
березня... Читати далі

 
Пол Сміт переосмислює Пабло Пікассо

До 27 серпня в Музеї Пікассо в Парижі проходить виставка,
приурочена до п'ятдесятих роковин смерті Пабло Пікассо. Дизайнер
Пол Сміт, який є художнім керівником виставки, пропонує сучасний
погляд на найбільш знакові шедеври художника... Читати далі

 
Герман Ган у Варшаві

До 23 квітня у варшавському Королівському палаці проходить
виставка творів Германа Гана, здебільшого відомого своїми роботами
на релігійну тематику. Виставка прагне пролити світло на менш
відому частину кар'єри художника, який також досліджував мирську
тематику та працював у портретному жанрі... Читати далі

 
Люсі Рі: пригода з гончарством у Кембріджі

До 25 червня Kettle's Yard у Кембріджі пропонує познайомитися з
творчістю Люсі Рі, однієї з найвпливовіших керамісток 20-го століття.
Люсі Рі була провідною фігурою в новому керамічному мистецтві,
яке розвинулося після Другої світової війни, відірвавшись від
традиції, що домінувала в цій дисципліні... Читати далі

 
Світлини Дуейна Міхалза у Гельсінки

До 21 травня у Фінському музеї фотографії в Гельсінкі проходить
виставка "Портретист", присвячена відомому фотографу Дуейну
Міхалсу, який порвав з традицією документальної фотографії...
Читати далі

 
Фігуративний живопис у Монпельє
До 7 травня в Мистецькому центрі MO.CO в Монпельє проходить виставка,
присвячена молодому французькому фігуративному живопису. На виставці
представлені художники, народжені між 1970-ми та 1990-ми роками, які
переосмислюють у своїх роботах фігуративний стиль... Читати далі

https://www.sipri.org/media/press-release/2023/surge-arms-imports-europe-while-us-dominance-global-arms-trade-increases
https://www.sipri.org/media/press-release/2023/surge-arms-imports-europe-while-us-dominance-global-arms-trade-increases
https://www.culture.gouv.fr/en/Know-us/National-Events/French-Language-and-La-Francophonie-Week
https://www.culture.gouv.fr/en/Know-us/National-Events/French-Language-and-La-Francophonie-Week
https://20mars.francophonie.org/
https://stpatricksfestival.ie/
https://stpatricksfestival.ie/
https://www.museepicassoparis.fr/en/picasso-celebration-collection-new-light
https://www.museepicassoparis.fr/en/picasso-celebration-collection-new-light
https://www.zamek-krolewski.pl/ua/node/1667
https://www.zamek-krolewski.pl/ua/node/1667
https://www.kettlesyard.co.uk/events/lucie-rie-the-adventure-of-pottery/
https://www.kettlesyard.co.uk/events/lucie-rie-the-adventure-of-pottery/
https://museot.fi/exhibitions/en.php?nayttely_id=31479
https://museot.fi/exhibitions/en.php?nayttely_id=31479
https://www.moco.art/en/exposition/immortal
https://www.moco.art/en/exposition/immortal


 
Нові виставки в Інституті KW у Берліні

До 14 травня в берлінському Інституті сучасного мистецтва KW
тривають три виставки. Перша присвячена китайсько-
американському художнику Мартіну Вонгу. Друга виставка об'єднує
картини, малюнки, колажі та відео колумбійсько-американської
художниці Карен Ламассонн. На третій виставці американський
художник Він Маккарті представляє серію фотографій, присвячених

повсякденному життю, що представляють сцени, які є одночасно особистими та
універсальними... Читати далі

Інше посилання | Інше посилання

Від Мауріціо Каттелана до Лінетт Ядом-Боак'є в Палаццо Строцці
До 18 червня у Фонді Палаццо Строцці проходить виставка, на якій
представлені твори низки найвідоміших італійських та міжнародних
сучасних художників, серед яких Мауріціо Каттелан та Лінетт Ядом-
Боак'є. Більше 70 представлених на виставці творів пропонують
поміркувати про сьогодення та майбутнє мистецтва... Читати далі

 
Оскар Кокошка в Музеї Гуггенгайма в Більбао

До 3 вересня в Музеї Гуггенхайма в Більбао проходить виставка
"Віденський бунтар", присвячена Оскару Кокошці. Художник,
відомий своєю багатогранністю та позарамковістю, за життя

визнавав лише термін "експресіоніст" для опису свого мистецтва, бо вважав, що
своєю творчістю він лише "виражає життя"... Читати далі

 

Календар подій :

13
Берез.

13-14 березня 2023
Брюссель
Рада з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров'я та захисту прав
споживачів

13
Берез.

13-16 березня 2023
Страсбург
Пленарна сесія Європейського парламенту

14
Берез.

14 березня 2023
Брюссель
Рада з питань економіки та фінансів

16
Берез.

16 березня 2023

Франкфурт - Рада Директорів Європейського Центрального банку
Брюссель - Рада з питань навколишнього середовища
Тирана - Рада Асоціації ЄС-Албанія

17
Берез.

17 березня 2023
Скоп'є
Рада Асоціації ЄС-Павнічна Македонія

https://www.kw-berlin.de/en/exhibition-martin-wong/
https://www.kw-berlin.de/en/exhibition-martin-wong/
https://www.kw-berlin.de/en/exhibition-karen-lamassonne/
https://www.kw-berlin.de/en/exhibition-win-mccarthy/
https://www.palazzostrozzi.org/en/archivio/exhibitions/reaching-for-the-stars/
https://www.palazzostrozzi.org/en/archivio/exhibitions/reaching-for-the-stars/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/exhibitions/oskar-kokoschka-a-rebel-from-vienna
https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/exhibitions/oskar-kokoschka-a-rebel-from-vienna
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Берез.

19 березня 2023
Брюссель
Рада з питань закордонних справ
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