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Націоналізм, суверенізм, вірилізм: у витоків російської
війни проти України

Автор: François Hublet

Підґрунтя, на якому Росія розпочала війну, було протилежним
європейським цінностям, і Європа була заскочена зненацька.
Отже, Європа повинна оновити свою міжнародну доктрину та
озброїтися засобами для її застосування. 
Читати далі
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На першій шпальті : 
Україна: весь світ прагне миру... крім Путіна

Нещодавні засідання Шанхайської організації співробітництва та
Генеральної Асамблеї ООН засвідчили ізоляцію Путіна на
міжнародній арені. Він є єдиною перешкодою на шляху до миру,
пише Жан-Домінік Жюльяні... Читати далі

 
Вибори : 

Перемога правої коаліції на чолі з Джорджо Мелоні на парламентських виборах в
Італії

Права коаліція перемогла на парламентських виборах в Італії 25
вересня, отримавши 43,82% голосів виборців. Партія "Фрателлі
д'Італія" вийшла на перше місце з 26,01%, а її лідерка Джорджія
Мелоні претендує на посаду Голови Ради. Її союзники, "Ліга" та
"Вперед, Італія", отримали 8,78% та 8,12% голосів відповідно. Ліва
коаліція на чолі з Демократичною партією отримала 26,12%... Читати

далі
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Президент Австрії Александер Ван дер Беллен може зберегти свою посаду після
виборів

Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен може бути
переобраний у першому турі президентських виборів 9 жовтня,
набравши 51% голосів. Таким чином він випередив би кандидата від
ультраправої партії FPÖ Вальтера Розенкранца (16%), а також

співака Домініка Влазни, лідера Пивної партії (12%)... Читати далі

 
Фонд : 

Енергетична криза: європейські міри
У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та ЄС
вжили заходів та розробили плани зі скорочення споживання. 20
вересня уряд Нідерландів ухвалив пакет заходів з підтримки
домогосподарств на суму 18 млрд. євро, включаючи підвищення

мінімальної заробітної плати на 10%. У Словаччині уряд запропонував ввести
надзвичайний стан в енергетиці на випадок дефіциту. Фонд пропонує вашій увазі
таблицю, яка допоможе вам у всьому розібратися. Він буде регулярно
доповнюватися, оновлюватися та актуалізуватися... Читати далі

 
Україна/Росія : 

Практичні рекомендації щодо документування міжнародних злочинів
Євроюст та Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС)
спільно опублікували 21 вересня керівні принципи для організацій
громадянського суспільства, які займаються документуванням
міжнародних злочинів та порушень прав людини, зокрема в Україні.
З метою покращення підтримки громадянського суспільства у

розслідуваннях та судовому переслідуванні в національних та міжнародних судах,
рекомендації надають практичні інструменти для збору та збереження відповідної
інформації... Читати далі

 
Виступи Володимира Зеленського

На Глобальному саміті з продовольчої безпеки 21 вересня Президент
України Володимир Зеленський нагадав, що бути захищеним від голоду
- це право, яке Росія хоче перетворити на привілей. У своєму виступі на
філантропічному саміті Forbes 400 23 вересня він закликав до інвестицій
в його країну, зокрема, в агробізнес та енергетику. В інтерв'ю
французькій газеті Ouest France він закликав Францію, Німеччину та

Туреччину більше допомагати Україні, а також підкреслив, що, на його думку,
членство в ЄС має бути "питанням місяців, а не років"... Читати далі
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Засудження так званих "референдумів" на окупованих українських територіях
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич та
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс засудили
так звані референдуми в окупованих Росією регіонах України та
наголосили, що вони не будуть визнані. У спільній заяві лідери країн
G7 також засудили організовані силовими методами голосування та

заявили, що вони не матимуть "ні юридичної сили, ані легітимності". 20 вересня
Жозеп Боррель засудив заплановані псевдореферендуми на окупованих
українських територіях. Ці референдуми, які суперечать суверенітету країни, є
порушенням міжнародного права та не будуть визнані Європейським Союзом та
його державами-членами... Читати далі
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Слідча комісія ООН дійшла висновку про вчинення воєнних злочинів
Незалежна міжнародна комісія щодо Україні 23 вересня дійшла
висновку, що з початку російського вторгнення в Україні були скоєні
воєнні злочини. Багато з українських жертв були страчені після
незаконного затримання і часто піддані тортурам. Три слідчі
повідомили, що цивільні особи зазнавали нападів без розбору разом

із солдатами, а також про сексуальне насильство над жінками та дітьми... Читати
далі

 
Фінляндія обмежить в'їзд громадянам Росії
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23 вересня Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та Міністерський комітет із
закордонних справ та безпеки ухвалили рішення про
запровадження найближчим часом обмежень на в'їзд російських
туристів. Заходи будуть деталізовані у відповідній постанові Уряду,
яка має бути прийнята найближчим часом... Читати далі

Інше посилання

Засідання Ради Безпеки ООН
22 вересня на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість
тим, що останні події в Україні "віддаляють нас від будь-якої
перспективи миру". Він наголосив на серйозності порушень прав

людини на території України, закликавши держави виключити можливість
ядерного конфлікту. У зв'язку з рішенням Москви продовжити вторгнення очільник
європейської дипломатії Жозеп Боррель пообіцяв домогтися притягнення Росії до
відповідальності, згадавши про Міжнародний кримінальний суд... Читати далі
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Заява про безпеку та захищеність цивільних ядерних об'єктів
Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії,
Великої Британії, України, представники Південної Кореї, США та
Швейцарії, а також Високий представник Європейського Союзу у
спільній заяві, оприлюдненій 21 вересня, підтримали дії МАГАТЕ з
підтримки безпеки на території Запорізької АЕС. Вони також

звинуватили Росію у створенні ядерних загроз в Україні та заявили, що готові
зробити висновки з цієї ситуації з метою планування заходів з безпеки ядерних
об'єктів перед обличчям нових загроз... Читати далі

 
Єврокомісія : 

Новий європейський водневий проект
Єврокомісія схвалила 21 вересня великий проект, що становить
спільний європейський інтерес (PIIEC). Він спрямований на
збільшення поставок відновлюваного водню та фінансуватиметься за
рахунок державної підтримки у розмірі 5,2 млрд євро. Програма, яку

ведуть 13 держав-членів, включає 35 спільних проектів із залучення приватних
інвестицій для інноваційного розвитку водневої інфраструктури... Читати далі

 
Новий інструмент у надзвичайних ситуаціях

З метою усунення структурних недоліків єдиного ринку, виявлених
під час пандемії Covid-19, 19 вересня Єврокомісія представила
новий інструмент у надзвичайних ситуаціях. Його функція
полягатиме у забезпеченні вільного пересування товарів, послуг та
осіб, а також доступу до основних товарів та послуг у разі

виникнення кризових ситуацій у майбутньому. Він включає в себе механізм
спостереження за єдиним ринком, який відповідає за запобігання надзвичайним
ситуаціям, тривожним ситуаціям та надзвичайним ситуаціям... Читати далі

 
Новий підхід до діагностики раку

21 вересня в рамках Європейського плану боротьби з раком
Єврокомісія представила новий підхід до покращення раннього
виявлення раку. Рекомендація передбачає краще таргетування та
розширення скринінгу для більшої кількості людей та таких видів

раку, як рак легенів та простати... Читати далі

 
Рада ЄС : 

Укладення рамкової угоди з Австралією
20 вересня Рада ЄС ухвалила рішення про укладення Угоди про
співробітництво між Європейським Союзом та його державами-
членами з одного боку, та Австралією з іншого. Попередньо
ратифікована державами-членами угода набуде чинності до 31

жовтня 2022 року. Вона має на меті оновити відновити попереднє партнерство
2008 року та поглибити європейсько-австралійське співробітництво. Угода
відповідно охоплює декілька сфер, пов'язаних з безпекою, економічними та
екологічними питаннями... Читати далі
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Зустріч міністрів, відповідальних за європейські справи
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20 вересня міністри, відповідальні за європейські справи, обговорили щорічну
доповідь про Правову державу та подальші дії за підсумками
Конференції з питань майбутнього Європи, зокрема, питання
відмови від одноголосного голосування. Вони підбили підсумки
відносин зі Сполученим Королівством та підготували Європейську

Раду, що відбудеться 20-21 жовтня. Міністри також схвалили надання Україні
додаткової допомоги у розмірі 5 мільярдів євро... Читати далі

 
Неформальна зустріч міністрів, відповідальних за захист прав споживачів

Міністри, відповідальні за захист прав споживачів, обговорили 23
вересня посилення застосування права у сфері захисту прав
споживачів та виклики, з якими стикаються європейські споживачі,
а також захист українців як вразливих споживачів... Читати далі

 
Дипломатія : 

Засідання міністрів закордонних справ G7
На зустрічі 22 вересня у Нью-Йорку міністри закордонних справ G7
та Високий представник ЄС засудили плани Росії щодо анексії та
звірства в Україні, розглянули питання запровадження нових
санкцій та обмеження цін на російську нафту. Вони привітали

зусилля з надання гуманітарної допомоги Україні та реалізацію ініціативи "Black
Sea Grain", спрямованої на відновлення експорту сільськогосподарської продукції
через українські порти. Вони також наголосили на порушеннях прав людини в
Сіньцзяні з боку Китаю... Читати далі

 
Внесок Євросоюзу в боротьбу зі СНІДом, туберкульозом та малярією

21 вересня Європейський Союз виділив 715 млн. євро Глобальному
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на період
2023-2025 років. Це міжнародне партнерство спрямоване на
подолання СНІДу, туберкульозу та малярії, а також робить свій

внесок у боротьбу з Covid-19... Читати далі

 
Декларація про глобальну продовольчу безпеку

На Світовому саміті з питань продовольчої безпеки, що відбувся 20
вересня, світові лідери пообіцяли збільшити гуманітарну допомогу,
спрямовану на подолання нинішньої кризи у сфері продовольчої
безпеки. Лідери обговорили питання дефіциту продовольства як

основного чинника нестабільності, що посилюється війною в Україні та
дезінформацією. Окрім надзвичайного фінансування для країн, які цього
потребують, дії спрямовані на підтримку створення стійких сільськогосподарських
систем... Читати далі

 
Заклик до припинення силового придушення протестів в Ірані

Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель 25 вересня
закликав Іран припинити придушення протестів, викликаних
загибеллю молодих жінок. Він назвав "невиправданим та
неприйнятним" неспівмірне застосування сили іранською владою.

Від імені Євросоюзу він вимагає відновлення доступу до Інтернету в Ірані, адже це
є серйозним порушенням свободи слова... Читати далі

 
Суд ЄС : 

Рішення щодо зберігання даних
У двох рішеннях, винесених 20 вересня, Суд Європейського Союзу
нагадав, що узагальнене і недиференційоване зберігання даних про
трафік та місцезнаходження операторами електронних комунікацій
та телефонії суперечить європейському праву, за винятком випадків

серйозної загрози національній безпеці... Читати далі

Інше посилання

Рахункова палата : 
Тоні Мерфі, новий голова Європейського суду аудиторів
Член Європейського суду аудиторів від Ірландії Тоні Мерфі був обраний Головою
цієї інституції 20 вересня. Трирічний термін його повноважень розпочнеться 1
жовтня з можливістю поновлення... Читати далі

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2022/09/20/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-consumer-protection-ministers/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-consumer-protection-ministers/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2553680
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2553680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5650
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/21/declaration-of-leaders-summit-on-global-food-security/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/21/declaration-of-leaders-summit-on-global-food-security/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/25/iran-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/25/iran-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220156en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220156en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220157pl.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=17105
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=17105


 
Європейські агенції : 

Боротьба з мафією в Іспанії
Операція проти злочинної організації, ймовірно причетної до торгівлі
наркотиками, відмивання грошей та вимагання, була проведена 20
вересня на Ібіці. В результаті операції було заарештовано 32 члени
організації, яка також діяла в Мілані. Розслідування проводилось у
співпраці між італійськими та іспанськими правоохоронними

органами за підтримки Європолу та Євроюсту... Читати далі

 
Крістіан Ламбер переобрана на посаду голови Комітету професійних с/г
організацій ЄС

Президентка Національної федерації профспілок фермерів (FNSEA)
француженка Крістіан Ламберт була переобрана 23 вересня на
другий дворічний термін на посаду голови Комітету професійних

сільськогосподарських організацій Європейського Союзу (COPA)... Читати далі

 
Німеччина : 

Олаф Шольц у Перській затоці
24-25 вересня відбувся візит Федерального канцлера Німеччини Олафа
Шольца до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару.
Головними темами обговорень були питання енергетичної безпеки.
Канцлер підписав угоду з Об'єднаними Арабськими Еміратами про перші
поставки скрапленого природного газу (СПГ) до кінця поточного року...
Читати далі

 
Франція : 

Зустріч з Міністеркою оборони Німеччини
Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню був прийнятий у
Берліні 23 вересня своєю колегою Крістін Ламбрехт. Обидва міністри
домовилися продовжувати військову допомогу Україні,
відслідковувати ситуацію в Сахелі, а також іти "до кінця" з
програмою "Майбутня повітряна бойова система" (Future Combat Air

System). Штабам двох країн також буде доручено внести пропозиції щодо ролі
франко-німецької бригади у складі НАТО... Читати далі

Інше посилання

Сполучене Королівство : 
План зі зниження податків та рахунків на енергоносії

Канцлер Скарбниці Квасі Квартенг представив 23 вересня
широкомасштабний план зі зниження податків, покликаний
допомогти домогосподарствам та бізнесу впоратися з енергетичною
кризою та сприяти економічному зростанню. План включає 60 млрд.

фунтів стерлінгів (68 млрд. євро) підтримки для зниження вартості рахунків за
енергоносії... Читати далі

 
ЄСПЛ : 

Сіофра О'Лірі обрана Головою Європейського суду з прав людини.
Суддя з Ірландії Сіофра О'Лірі 19 вересня була обрана Головою
Європейського суду з прав людини. Вона вступить на посаду 1
листопада на трирічний термін, який не може бути поновлений. Вона

стане першою жінкою на цій посаді. До складу ЄСПЛ входять 46 членів... Читати
далі

 
ООН : 

Генеральна Асамблея ООН
Лідери Франції, Німеччини, Іспанії, Польщі, Великої Британії та України, а також
Президент Європейської Ради виступили на Генеральній Асамблеї ООН. Вони

https://www.eurojust.europa.eu/news/action-against-italian-mafia-spain-32-arrests
https://www.eurojust.europa.eu/news/action-against-italian-mafia-spain-32-arrests
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/CDP-22-4305EN-1.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/CDP-22-4305EN-1.pdf
https://www.rwe.com/en/press/rwe-ag/2022-09-25-rwe-and-adnoc-agree-on-first-lng-delivery
https://www.rwe.com/en/press/rwe-ag/2022-09-25-rwe-and-adnoc-agree-on-first-lng-delivery
https://www.thedefensepost.com/2022/09/22/france-european-fighter-jet-completed/
https://www.thedefensepost.com/2022/09/22/france-european-fighter-jet-completed/
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/23.09.2022%20Visite%20de%20S%C3%A9bastien%20Lecornu%2C%20ministre%20des%20Arm%C3%A9es%2C%20%C3%A0%20Berlin.pdf
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-new-growth-plan-with-biggest-package-of-tax-cuts-in-generations
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-new-growth-plan-with-biggest-package-of-tax-cuts-in-generations
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22itemid%22:[%22003-7437833-10184696%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22itemid%22:[%22003-7437833-10184696%22]}
https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-zagalnih-debatah-77-yi-sesiyi-77905


закликали до реформування Ради Безпеки з метою підвищення її
репрезентативності та обмеження права вето. Вони засудили
поведінку Росії та закликали всі держави світу бути небайдужими.
Емманюель Макрон та Анджей Дуда нагадали про важливість зусиль

у боротьбі з продовольчою кризою, спричиненою війною. Володимир Зеленський,
який зміг виступити в режимі відеоконференції, закликав "покарати" Росію за її
злочини через спеціально створений трибунал, а також закликав створити
компенсаційний фонд для постраждалих... Читати далі

Інше посилання

ОЕСР : 
Звіт про фіскальну політику

ОЕСР оприлюднила 21 вересня звіт про роль фіскальної політики в
економічному відновленні країн після пандемії Covid-19 та в період
зростання цін на енергоносії. У 2021 році багато країн провели
податкові реформи, зокрема знизили податки для домогосподарств

та запровадили більші податкові стимули для бізнесу, що сприяло зростанню...
Читати далі

 
Дослідження/Звіти : 

Щорічна доповідь про заходи у сфері торговельного захисту Євросоюзу
Відповідно до щорічного звіту за 2021 рік, опублікованого 19
вересня, європейські заходи у сфері торговельного захисту зберегли
462 000 європейських робочих місць. Вжиті міри, переважно
"антидемпінгові", покликані зупинити недобросовісний міжнародний
імпорт шляхом посилення нагляду та санкцій... Читати далі

 
Новий європейський порядок денний щодо інновацій

Дослідницька служба Європейського Парламенту опублікувала
дослідження щодо запланованих заходів щодо інновацій в
Євросоюзі, яке підсумовує стан справ та позиції залучених
учасників... Читати далі

 
П'ята річниця імплементації Угоди ЄС - Канада

21 вересня з нагоди 5-ї річниці набуття чинності Глобальної
економічної та торговельної угоди між ЄС та Канадою (CETA)
Єврокомісія відзначила, що двостороння торгівля товарами зросла
на 31% до 60 млрд. євро, а торгівля продуктами харчування та

сільськогосподарською продукцією зросла на 41%. Експорт товарів з
Європейського Союзу до Канади збільшився на 26%, забезпечивши 700 000
робочих місць в Європі... Читати далі

 
Культура : 

Фріда Кало в Музеї Гальєра
До 5 березня 2023 року в Музеї Гальєра в Парижі проходить виставка
на честь Фріди Кало, організована у співпраці з Музеєм Фріди Кало в
Мексиці. В експозиції представлені фільми та фотографії, що
розповідають про її життя, а також понад 200 предметів, які належали
художниці. Паралельно до 31 грудня експонується "капсульна
виставка" про вплив мисткині на сучасну моду... Читати далі

 
Культурна солідарність Європи з Україною

Від початку російського вторгнення організовуються заходи на
підтримку української культури в умовах війни. В рамках ініціативи
"Українська весна" в Парижі проходять зустрічі та конференції до 7
жовтня. Зокрема, проєкт "Ми з Харкова" об'єднує багатьох

особистостей з мистецького та академічного світу, щоб поговорити про українське
мистецтво під час війни. Тижні української культури триватимуть в Оксфорді до 1
жовтня. Концерт за участі українських музикантів відбудуться в Лондоні 5 жовтня,
у Берліні та Варшаві -13 жовтня. У Нижній Саксонії реалізуються спільні проекти
між німецькими та українськими університетами. Європейський Союз фінансує
українських митців, а Польща запровадила програму фінансової підтримки
української культури... Читати далі

Інше посилання

https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-zagalnih-debatah-77-yi-sesiyi-77905
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/23/speech-by-president-charles-michel-at-the-77th-un-general-assembly/
https://www.oecd.org/newsroom/tax-policy-is-playing-a-key-role-in-promoting-economic-recovery-and-responding-to-the-energy-price-shock.htm
https://www.oecd.org/newsroom/tax-policy-is-playing-a-key-role-in-promoting-economic-recovery-and-responding-to-the-energy-price-shock.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0470
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733655/EPRS_BRI(2022)733655_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733655/EPRS_BRI(2022)733655_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5654
https://www.palaisgalliera.paris.fr/en/exhibitions/frida-kahlo-au-dela-des-apparences
https://www.palaisgalliera.paris.fr/en/exhibitions/frida-kahlo-au-dela-des-apparences
https://drive.google.com/file/d/1dvu-_0q2i512JZ5h1advj9ywKKxEyp0q/view
https://drive.google.com/file/d/1dvu-_0q2i512JZ5h1advj9ywKKxEyp0q/view
https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/%C2%AB%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%C2%BB-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F-%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8_uk?s=232


Виставка про Ніколу Теслу в Мадриді
До 8 січня 2023 року в мадридському виставковому центрі CaixaForum
проходить перша іспанська виставка, присвячена винахіднику Ніколі
Теслі, у партнерстві з Музеєм Ніколи Тесли в Белграді. Мета Проєкту -
поєднати мистецтво та науку, представивши творчість та життя "одного
з винахідників 20-го століття"... Читати далі

 
Ретроспектива Жана-Мішеля Баскії в Альбертіні

До 8 січня 2023 року у віденському музеї Альбертіна проходить
ретроспектива художника Жана-Мішеля Баскії. До експозиції
увійшли близько 50 найважливіших робіт художника з державних та
приватних колекцій, які по-новому відкривають його унікальний

живописний стиль та мистецькі ідеї... Читати далі

 
Аніш Капур у Центрі польської скульптури

Центр польської скульптури в Оронсько до 12 лютого 2023 року
представляє виставку робіт індійського художника Аніша Капура, яка
познайомить з абстрактними скульптурами, створеними з різноманітних
матеріалів, одного з ключових митців сучасності. Це перша виставка
художника в Польщі... Читати далі

 
"Косморама" Айвза Маеса в Антверпені

Королівський музей образотворчих мистецтв Антверпена (KMSKA) з
нагоди свого відкриття після ремонту присвячує виставку художнику
Айвзу Маесу, яка триватиме до 3 вересня 2023 року. Його роботи
базуються на дослідженні того, що залишилось від універсальних
виставок з усього світу, та показують контраст між футуристичними

візіями та реальністю сучасного світу... Читати далі

 
Клара та маленькі істоти в Рейксмузеї

До 15 січня 2023 року в амстердамському Рейксмузеї проходить
виставка з понад 200 об'єктів, що представляють мурах, павуків,
метеликів тощо. Виставка показує, як художники та науковці

захоплювалися цими маленькими створіннями... Читати далі

 
Шампольйон, шлях ієрогліфів

Філія Лувру в місті Ланс відзначає своє 10-річчя та 200-річчя
розшифровки ієрогліфів. З цієї нагоди до 16 січня 2023 року тут
відкрита виставка, присвячена ієрогліфам. Вона розповідає історію

науковця Жана-Франсуа Шампольйона, який розшифрував цю систему письма, та
пояснює процес, який дозволив йому це зробити. В експозиції представлені 350
робіт... Читати далі

 
Історія анатомії в Единбурзі

До 30 жовтня Національний музей Шотландії в Единбурзі
представляє історію анатомічних досліджень. Виставка простежує

500-річну історію медичних досліджень, зокрема мистецьких пошуків Леонардо да
Вінчі, аналізує соціальну та медичну історію, пов'язану з розтином людських тіл...
Читати далі

 
Енді Воргол у Падуї

До 29 січня 2023 року в Культурному центрі Altinate в Падуї
проходить виставка, присвячена ексцентричному світові Енді
Воргола. В експозиції представлені 150 робіт, серед яких малюнки,
гравюри, шовкографія, скульптури та листівки, створені

художником... Читати далі

 
Triennale der Moderne в Німеччині

Культурний фестиваль "Triennale der Moderne" проходить у
німецьких містах Дессау-Росслау з 7 по 9 жовтня, Веймарі - з 14 по

16 жовтня та Берліні до 31 грудня. Програма включає в себе екскурсії, виставки та

https://caixaforum.org/es/madrid/p/nikola-tesla_a87322976
https://caixaforum.org/es/madrid/p/nikola-tesla_a87322976
https://www.albertina.at/en/exhibitions/basquiat/
https://www.albertina.at/en/exhibitions/basquiat/
https://rzezba-oronsko.pl/en/wystawy/anish-kapoor/
https://rzezba-oronsko.pl/en/wystawy/anish-kapoor/
https://kmska.be/en/cosmorama
https://kmska.be/en/cosmorama
https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/exhibitions/clara-and-crawly-creatures
https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/exhibitions/clara-and-crawly-creatures
https://www.washingtonpost.com/travel/2022/07/01/france-rosetta-stone-egyptology/
https://www.washingtonpost.com/travel/2022/07/01/france-rosetta-stone-egyptology/
https://www.nms.ac.uk/exhibitions-events/exhibitions/national-museum-of-scotland/anatomy-a-matter-of-death-and-life/
https://www.nms.ac.uk/exhibitions-events/exhibitions/national-museum-of-scotland/anatomy-a-matter-of-death-and-life/
https://www.altinatesangaetano.it/en/node/1213
https://www.altinatesangaetano.it/en/node/1213
https://triennale-der-moderne.de/2022/en/


прогулянки, присвячені європейському мистецькому напрямку модернізму. У
Берліні фокус-тема присвячена витокам модернізму в Україні... Читати далі
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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
дослідження, публікації та проведення конференцій. Жан-Домінік Жюльяні є президентом
Фонду.
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