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Вторгнення Росії в Україну кинуло виклик багатьом засадам
німецької політики та економіки. Реагуючи на цю ситуацію, уряд
переглядає свою енергетичну та оборонну політику та шукає
баланс між трансатлантичними зв'язками та європейською
солідарністю. 
Читати далі
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На першій шпальті : 
Перед обличчям безоглядного натиску Росії

Оголошуючи мобілізацію, анексуючи українські території та
погрожуючи застосувати ядерну зброю, Путін лише зміцнює
європейську єдність та солідарність Заходу. Тепер його треба
відмовити від подальшого безоглядного натиску, пише Жан-Домінік
Жюльяні... Читати далі

 
Вибори : 

ГЕРБ Бойко Борисова перемагає на парламентських виборах в Болгарії, але не
гарантовано отримує владу

Партія ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова здобула
перемогу на парламентських виборах 2 жовтня, отримавши 25,36%
голосів виборців. Вона випереджає коаліцію колишнього прем'єр-
міністра Кирила Петкова "Продовжуємо зміни" (20,20%), турецька

етнічна партія "Рух за права і свободи" (13,71%), націоналістичну партію
"Відродження" (10,17%) та Соціалістичну партію (9,31%). ГЄРБ буде дуже важко
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сформувати урядову більшість, оскільки майже всі партії заявили про відмову від
співпраці з нею... Читати далі

 
На парламентських виборах у Латвії перемагає "Нова єдність" нинішнього Прем'єр-
міністра Крішьяніса Каріньша.

Партія "Нова єдність" нинішнього прем'єр-міністра Крішьяніса
Каріньша здобула перемогу на парламентських виборах в Латвії 1
жовтня, отримавши 18,97% голосів та 26 зі 100 місць у парламенті.
Партії урядової коаліції (Нова єдність, Національний альянс та

Консерватори (К)) разом не набирають абсолютної більшості місць і будуть
змушені шукати союзників... Читати далі

 
Фонд : 

Енергетична криза: європейські кроки
У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та
Європейський Союз вжили заходів та розробили плани зі
скорочення енергоспоживання. 29 вересня уряд Німеччини оголосив
про виділення 200 мільярдів євро, щоб обмежити ціни на газ та

електроенергію. Фонд пропонує вам карту, щоб у всьому розібратися. Вона буде
регулярно доповнюватися та оновлюватися... Читати далі

Інше посилання

Європейські плани з відновлення: цифри та пріоритети
27 вересня Європейська Комісія схвалила позитивну попередню
оцінку для другого платежу Італії у розмірі 21 млрд євро в рамках
програми ЄС NextGenerationEU, створеної для подолання наслідків
пандемії Covid-19.Цей фонд відновлення у розмірі 672,5 млрд. євро,
відомий як "Фонд відновлення та стійкості", призначений для

надання грантів та кредитів державам-членам. Двадцять шість країн затвердили
свої плани, а 10 країн отримали виплати. Фонд Роберта Шумана надає
інтерактивну карту планів по країнах з сумами, термінами та пріоритетами...
Читати далі

 
Україна/Росія : 

Збільшення кількості росіян, які в'їжджають до Європейського Союзу
Майже 60 000 росіян в'їхали до Європейського Союзу протягом
тижня з 19 по 25 вересня, що на 30% більше, ніж за попередній

тиждень, повідомило 27 вересня Європейське агентство з охорони зовнішніх
кордонів країн-членів ЄC Frontex. Збільшення кількості перетинів кордону,
переважно через Фінляндію та Естонію, збігається з оголошенням часткової
мобілізації в Росії. За оцінками Frontex, кількість росіян, які прагнуть потрапити до
ЄС, буде зростати і надалі... Читати далі

 
Рекомендації щодо видачі віз росіянам

Єврокомісія опублікувала 30 вересня нові рекомендації щодо видачі
віз росіянам та контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Вона закликає
держави-члени підвищити рівень перевірок безпеки при видачі віз
росіянам та більш ретельно перевіряти їхні проїзні документи на
кордонах... Читати далі

 
Фінляндія обмежує в'їзд російських туристів

Уряд Фінляндії 29 вересня ухвалив рішення про суттєве обмеження
в'їзду російських туристів до країни з 30 вересня. Вона прийматиме
запити з гуманітарних причин, які випливають з її міжнародних
зобов'язань або відповідають її національним інтересам... Читати далі

 
Катрін Колонна та Яель Браун-Піве відвідали Київ

27 вересня Міністерка Європи та закордонних справ Франції Катрін
Колонна відвідала Київ, щоб підтвердити підтримку Франції
українському народу. Вона зустрілася зі своїм українським колегою
Дмитром Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським. 29

вересня Голова Національної Асамблеї Франції Яель Браун-Піве відвідала Україну з
делегацією депутатів та підписала "Меморандум про взаєморозуміння" з Головою
Верховної Ради України Русланом Стефанчуком з метою зміцнення зв'язків та
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обмінів між парламентарями, зокрема, у контексті заявки України на вступ до
Європейського Союзу... Читати далі
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На шляху до нових санкцій проти Росії
У відповідь на "референдуми" на окупованих українських територіях
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 28 вересня заявила
про можливість запровадження нових санкцій проти Росії.
Запропоновані заходи включають обмеження ціни на російську

нафту, цільові обмеження щодо нового списку фізичних та юридичних осіб,
наближених до Кремля, торговельні обмеження через розширення заборон на
імпорт та експорт, а також посилення переслідування тих, хто допомагає обходити
санкції... Читати далі

 
Росія наклала вето на резолюцію ООН

Росія наклала 30 вересня вето на проект резолюції Ради Безпеки
ООН, що засуджує незаконні референдуми в чотирьох областях
України. Рішення про накладення вето Росією тепер буде
обговорюватися Генеральною асамблеєю ООН, яка складається з

193 членів, протягом 10 днів... Читати далі

Інше посилання

Невизнання анексії українських територій
Європейські лідери 30 вересня засудили анексію Росією чотирьох
українських областей, проголошену російським президентом РФ
Володимиром Путіним. Вони наголошують, що результати
проведених там псевдореферендумів є " недійсними" і не мають
"жодної юридичної сили". Вони запевняють, що російські погрози не

завадять їм продовжувати підтримку України. Президент Франції, Канцлер
Німеччини, Президент США, Прем'єр-міністр Іспанії, низка лідерів країн
Центральної та Східної Європи, включаючи Президента Польщі та міністрів
закордонних справ країн G7, запевнили, що не визнають рішення Росії... Читати
далі
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Спрощення послуг із переказу коштів між ЄС та Україною
У спільній заяві, оприлюдненій 27 вересня, 16 фінансових установ з
ЄС та України домовилися зробити переказ коштів в Україну більш
доступним, зручним та прозорим для українців, що перебувають у
Європейському Союзі... Читати далі

 
Операція "Корабель для України"

28 вересня Уряд Франції розпочав гуманітарну операцію "Корабель
для України" у партнерстві з місцевими органами влади,
громадськими організаціями та підприємтсвами. Корабель з
обладнанням для забезпечення цивільної безпеки, з медичною та
продовольчою допомогою, а також із засобами реабілітації після

надзвичайних ситуацій вирушив з Марселя до румунського міста Констанца...
Читати далі

 
Енергетика : 

Сполучення між Грецією та Болгарією
1 жовтня з метою зменшення залежності від російського газу
відбувся запуск газопроводу, що з'єднує Грецію з Болгарією. Раніше
Болгарія імпортувала 80% газу з Росії. За словами Президентки
Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, це "нова ера для Болгарії та
Південно-Східної Європи"... Читати далі

 
Урочисте відкриття Baltic Pipe

Новий газопровід Baltic Pipe, який з'єднує Норвегію з Данією та
Польщею з метою зменшення залежності від російського газу, був
урочисто відкритий 27 вересня у польському місті Голенюв, а з 1
жовтня розпочав постачання газу. Проект профінансований
Європейським Союзом на суму 215 млн. євро... Читати далі

 
Рішення міністрів ЄС про зниження цін на енергоносії
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Міністри енергетики домовилися 30 вересня про надзвичайні заходи щодо
зниження цін на енергоносії. В угоді прописана ціль скорочення
валового споживання електроенергії в пікові години до 31 березня
2023 року. Заходи включатимуть встановлення граничного рівня

прибутків для виробників енергії та відновлюваних джерел енергії, перерозподіл
надлишкових доходів на користь споживачів електроенергії, а також
запровадження податку солідарності з компаній, що видобувають викопне паливо.
Заходи діятимуть з 1 грудня 2022 року по 31 грудня 2023 року... Читати далі

 
Реакція на диверсії на газопроводах

Високий представник Жозеп Боррель 28 вересня висловив стурбованість
Європейського Союзу у зв'язку з підводними вибухами, які спричинили
три витоки газу з газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
У заяві, оприлюдненій 29 вересня, країни-члени НАТО, Фінляндія та
Швеція засуджують "навмисні, безрозсудні та безвідповідальні акти
саботажу". Вони підкреслили, що будь-який навмисний напад на їхню

критичну інфраструктуру викличе "об'єднану і рішучу" відповідь. У
відеоконференції 30 вересня глави урядів Данії, Німеччини, Швеції та Норвегії, а
також Генеральний секретар НАТО засудили диверсію та домовилися посилити
захист об'єктів критичної інфраструктури... Читати далі
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Єврокомісія : 
Нові правила відповідальності у сфері штучного інтелекту

28 вересня Єврокомісія представила пропозицію щодо перегляду
Директиви про відповідальність виробників та пропозицію
Директиви про відповідальність щодо систем штучного інтелекту
(ШІ). Перша пропозиція має на меті адаптувати правила
відповідальності за ШІ відповідно до екологічного та цифрового

переходу. Друга спрямована на посилення захисту та забезпечення ефективного
відшкодування збитків споживачам, які зазнали шкоди від продуктів та послуг на
базі ШІ. Зокрема, нові правила звільнять жертв від необхідності забезпечувати
докази правоти та полегшать доступ до доказів, що знаходяться у компаніях та у
постачальників, які використовують системи штучного інтелекту з високим
ступенем ризику... Читати далі

 
Рекомендація Єврокомісії щодо систем мінімального доходу

28 вересня Єврокомісія представила рекомендації щодо модернізації
та підвищення ефективності національних систем мінімального
доходу. У ньому пропонуються рекомендації щодо охоплення та
функціонування мінімального доходу. Вона також закликає

держави-члени ЄС вжити конкретних заходів для покращення доступу до
інклюзивного ринку праці, служб підтримки та сприяння індивідуальній
підтримці... Читати далі

 
Рада ЄС : 

Зустріч міністрів сільського господарства та рибальства
26 вересня європейські міністри сільського господарства та їхній
український колега Микола Сольський обговорили поточний стан
сільськогосподарського виробництва в Україні. З метою
забезпечення експорту та імпорту сільськогосподарської продукції в

та з України були обговорені питання запровадження каналів солідарності між
Європейським Союзом та Україною. Міністри також обговорили питання управління
спільними з Великою Британією рибними запасами... Читати далі

 
Зустріч міністрів, відповідальних за конкурентоспроможність

Міністри, відповідальні за конкурентоспроможність, обговорили 29
вересня надзвичайний інструмент для єдиного ринку,
запропонований Єврокомісією 19 вересня, та закликали надати
роз'яснення щодо критеріїв активації механізму. Вони також
обговорили пропозицію щодо положення про екодизайн для сталої

продукції та обмінялися думками щодо впливу війни в Україні на внутрішній
ринок... Читати далі

 
Угода про доступ до територіальних вод країн-членів ЄС

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/30/council-agrees-on-emergency-measures-to-reduce-energy-prices/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/28/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-leaks-in-the-nord-stream-gas-pipelines/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/28/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-leaks-in-the-nord-stream-gas-pipelines/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_207733.htm
https://tinyurl.com/mww2mxke
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5807
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5807
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5706
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2022/09/26/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2022/09/26/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2022/09/29/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2022/09/29/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/29/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-access-to-union-waters-extending-the-current-rules-for-fishermen-for-another-ten-years/


Рада ЄС та Європарламент 29 вересня досягли попередньої домовленості щодо
правил доступу рибальських суден до європейських вод. Угода має
на меті продовжити на 10 років режим, що регулює умови доступу
до територіальних вод. За словами міністрів, її укладення є
терміновим, оскільки перерва створила б нестабільність для
рибалок, особливо в рамках угод між Словенією і Хорватією та

Грецією і Італією... Читати далі
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ЄЦБ : 
Виступ Крістін Лагард на парламентських слуханнях

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард була
заслухана 25 вересня Комітетом Європейського парламенту з
економічних та монетарних питань. У відповідь на занепокоєння
євродепутатів щодо впливу зростання цін на продукти харчування

та енергоносії на домогосподарства, вона запевнила їх, що ЄЦБ підвищить
процентні ставки для забезпечення цінової стабільності, а держави-члени ЄС
вживатимуть тимчасових та цільових заходів для уникнення дестабілізації
всередині єврозони... Читати далі
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Рахункова палата : 
Держави-члени ЄС боротимуться з нелегальним виловом риби

Європейський суд аудиторів 26 вересня попередив про недостатню
ефективність європейських та національних заходів боротьби з
незаконним виловом риби. У доповіді зазначається, що системи
контролю та санкцій, зокрема, щодо перевірки імпортованої рибної

продукції, видаються "нерівномірними" серед держав-членів. Ці недоліки
призводять до перевилову риби та заниження обсягів вилову. У цьому контексті
Суд запропонував Єврокомісії здійснювати нагляд за посиленням національного
контролю... Читати далі

 
Австрія : 

Останні соцопитування за тиждень до президентських виборів
Останнє соцопитування, проведене інститутом Kurier/OGM перед
президентськими виборами в Австрії 9 жовтня, показує, що чинний
президент Александер Ван дер Беллен впевнено лідирує з 58%
голосів, за ним іде кандидат-націоналіст від Партії свободи (FPÖ)

Вальтер Розенкранц, який набирає 16% голосів. На третьому і четвертому місцях -
юрист і колумніст Тассілло Валлентін (9%) та голова Партії пива Домінік Влазни
(8%)... Читати далі

Інше посилання

Чеська Республіка : 
Результати виборів до Сенату

Другий тур виборів до Сенату Чехії відбувся 1 жовтня. Незважаючи
на успіх у першому турі, опозиційний рух ANO отримав лише 3
місця, тоді як урядова коаліція SPOLU - 20 місць. Група сенаторів
ODS та TOP 09 залишається найбільшою в Сенаті і, відповідно,
зможе призначати голову верхньої палати... Читати далі

 
Боснія і Герцоговина : 

Результати виборів 2 жовтня
2 жовтня Боснія і Герцеговина проголосувала за трьох членів
державної Президії країни, а також за уряди двох суб'єктів, що
входять до її складу - Республіки Сербської (сербської і
православної) та Мусульмансько-хорватської федерації (боснійської і
хорватської). У Республіці Сербській Мілорад Додік переобраний

президентом на третій термін. Желька Цвіянович представлятиме сербську
громаду в державній Президії, боснійську громаду - проєвропейський соціал-
демократ Деніс Бечирович, який переміг Бакіра Ізетбеговича. Желько Комшич
переобирається на четвертий термін на посаді члена Президії від хорватської
сторони. Високий представник Крістіан Шмідт оголосив про інституційні реформи,
які "мають на меті покращити функціональність та забезпечити швидку
імплементацію результатів виборів"... Читати далі

 
Сполучене Королівство : 

Інтервенція Банку Англії для стабілізації ринків

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/29/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-access-to-union-waters-extending-the-current-rules-for-fishermen-for-another-ten-years/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220929IPR41808/meps-concluded-negotiations-on-rules-granting-equal-access-to-eu-waters
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220926IPR41513/mme-lagarde-s-engage-a-lutter-contre-l-inflation-et-a-restaurer-la-confiance
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220926IPR41513/mme-lagarde-s-engage-a-lutter-contre-l-inflation-et-a-restaurer-la-confiance
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220926_1~0bd6fcc86c.en.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20/SR_Illegal_fishing_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20/SR_Illegal_fishing_EN.pdf
https://www.ogm.at/2022/10/01/ogm-prognose-zur-bundespraesidentenwahl/
https://www.ogm.at/2022/10/01/ogm-prognose-zur-bundespraesidentenwahl/
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-2001-en.pdf
https://www.volby.cz/pls/senat/se7?xjazyk=EN&xdatum=20220923
https://www.volby.cz/pls/senat/se7?xjazyk=EN&xdatum=20220923
https://sarajevotimes.com/milorad-dodik-is-the-new-president-of-the-rs-according-to-the-latest-data-from-the-cec/
https://sarajevotimes.com/milorad-dodik-is-the-new-president-of-the-rs-according-to-the-latest-data-from-the-cec/
https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/september/bank-of-england-announces-gilt-market-operation


Банк Англії оголосив 28 вересня про тимчасову програму викупу облігацій на суму
65 млрд. фунтів стерлінгів, щоб зупинити падіння фунта стерлінгів
та зростання процентних ставок, яке було спричинене оголошенням
попереднього тижня про зниження податків та план підтримки
домогосподарств урядом Ліз Трасс. 3 жовтня Канцлер Казначейства

вирішив відмовитися від зниження податків на доходи фізичних осіб з високими
доходами... Читати далі
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Рада Європи : 
Нові загрози для національних меншин

Згідно з доповіддю Консультативного комітету Рамкової конвенції
про захист національних меншин, опублікованою 27 вересня,
пандемія Covid-19 та війна в Україні мали значний вплив на

соціально-економічне становище національних меншин. У доповіді також
зазначається, що зміна клімату та певна екологічна політика сприяли посиленню
нерівності... Читати далі

 
Заклик до визнання права на здорове навколишнє середовище

27 вересня Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекомендацію, в
якій запропонував 46 державам-членам Ради визнати право на
чисте, здорове та стале наволишнє середовище як одне з прав
людини. У документі закликають поважати та включити у

національні законодавства принцип "забруднювач платить" або доступ до
правосуддя з екологічних питань, а також посилювати корпоративну екологічну
відповідальність... Читати далі

 
МВФ : 

Допомога країнам у боротьбі з продовольчою незахищеністю
Міжнародний валютний фонд оголосив 30 вересня про відкриття
програми екстреного фінансування, яка надасть додаткову допомогу
країнам, що стикаються з ризиками продовольчої безпеки. Ця
програма, яка діятиме протягом року, стала відповіддю на зростання

продовольчої незахищеності з 2018 року, яка посилюється війною в Україні та її
впливом на імпорт та експорт... Читати далі
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ОЕСР : 
Економічні перспективи

ОЕСР оприлюднила 26 вересня проміжну доповідь про економічні
перспективи країн-членів організації у контексті впливу війни в
Україні. Уповільнення глобального зростання є сильнішим, ніж
очікувалося: у другій половині 2022 року темпи зростання

залишаться стабільними, а у 2023 році сповільняться до 2,2% в річному вимірі
замість 2,8%. Інфляція зараз впливає на всі сектори, виходячи за рамки
продовольчого та енергетичного секторів, головним чином через стрімке
зростання цін на енергоносії, транспорт та робочу силу. ОЕСР закликає до
скорочення споживання енергоресурсів та диверсифікації джерел постачання, щоб
уникнути дефіциту... Читати далі

 
Євростат : 

Інфляція в єврозоні досягла 10%
Згідно з оцінкою Євростату, опублікованою 30 вересня, річна
інфляція в єврозоні у вересні становила 10%, порівняно з 9,1% у
серпні. Основним компонентом інфляції є енергоносії, за ними йдуть
продукти харчування, алкоголь та тютюн, промислові товари за
виключенням енергоносіїв та послуги... Читати далі

 
Зниження рівня безробіття

За оприлюдненою 30 вересня оцінкою Євростату рівень безробіття в
Європейському Союзі у серпні становив 6%, а в єврозоні - 6,6%...
Читати далі

 
Культура : 

https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/september/bank-of-england-announces-gilt-market-operation
https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/september/bank-of-england-announces-gilt-market-operation
https://www.bbc.com/news/uk-63114279
https://www.coe.int/en/web/portal/-/war-in-ukraine-covid-19-and-climate-change-key-challenges-for-national-minorities
https://www.coe.int/en/web/portal/-/war-in-ukraine-covid-19-and-climate-change-key-challenges-for-national-minorities
https://www.coe.int/en/web/portal/-/committee-of-ministers-calls-on-member-states-to-recognise-the-right-to-a-clean-healthy-and-sustainable-environment-as-a-human-right
https://www.coe.int/en/web/portal/-/committee-of-ministers-calls-on-member-states-to-recognise-the-right-to-a-clean-healthy-and-sustainable-environment-as-a-human-right
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/09/29/pr22327-imf-managing-director-creation-new-food-shock-window-help-countries-address-food-insecurity
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/09/29/pr22327-imf-managing-director-creation-new-food-shock-window-help-countries-address-food-insecurity
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-trade-bigger-local-harvests
https://www.oecd.org/economic-outlook/september-2022/
https://www.oecd.org/economic-outlook/september-2022/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698140/2-30092022-AP-EN.pdf/727d4958-dd57-de9f-9965-99562e1286bf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698140/2-30092022-AP-EN.pdf/727d4958-dd57-de9f-9965-99562e1286bf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698137/3-30092022-BP-EN.pdf/81a494ec-23c3-6628-55be-7f72d6e16f0b?t=1664459494955
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698137/3-30092022-BP-EN.pdf/81a494ec-23c3-6628-55be-7f72d6e16f0b?t=1664459494955


Європейськи культурна солідарність з Україною
Світ культури мобілізується заради України. У Паризькій філармонії 5
жовтня відбувся концерт на підтримку українських митців. 12
жовтня у лондонському концертному залі Electric Brixton відбудеться
виступ українського рок-гурту "Без Обмежень". У Гамбурзі до кінця

року проводяться численні заходи, зокрема, виставки та читання. У Польщі 14
жовтня також організовується благодійний концерт на допомогу дітям українських
біженців у Польщі... Читати далі

 
Львівський міжнародний Book Forum

29-й Львівський міжнародний Book Forum проходить у гібридному
форматі з 6 по 9 жовтня у партнерстві з Уельським літературним
Hay-фестивалем. Відомі українські письменники приєднаються до
міжнародних авторів у серії заходів, присвячених мистецтву в

умовах конфлікту, пам'яті, гендеру, втраті, корупції, імперіалізму та надії. Ці
зустрічі також будуть доступні в режимі онлайн та перекладатимуться англійською,
іспанською та українською мовами.. Читати далі

 
Виставка Сезанна в Тейт Модерн

До 12 березня 2023 року лондонська галерея Тейт Модерн
представляє виставку, присвячену творчості французького
художника Поля Сезанна. В центру уваги - дослідження періоду

імпресіонізму в його житті, а також пошуків власної художньої мови... Читати далі

 
Рубенс у Генуї

До 22 січня 2023 року в Герцогському палаці Генуї проходить виставка,
присвячена фламандському художнику Пітеру Паулю Рубенсу, яка
представляє 20 картин, що висвітлюють зв'язок митця з містом... Читати
далі

 
Ільзе Бінг у Фонді Mapfre

У Мадриді Фонд Mapfre присвячує виставку німецькій фотографці
Ільзі Бінг, яка триватиме до 8 січня 2023 року. Її фотографії
відображають культурні та мистецькі проблеми XX-го століття...
Читати далі

 
Рух космізму у Лодзькому художньому музей

Виставка "Громадяни Космосу" триватиме до 12 березня 2023 року в
Лодзькому художньому музеї (Muzeum Sztuki w Łodzi). Вона
представляє серію фільмів та робіт, що досліджують релігійно-
філософську течію космізму, яка виникла в Росії наприкінці XIX-го

століття, і зокрема дослідження художника Антона Відокле... Читати далі

 
На шляху до імпресіонізму у м. Лодев

До 19 березня 2023 року в Музеї м. Лодев у партнерстві з Реймським
художнім музеєм проходить виставка, присвячена еволюції пейзажів
з кінця XVIII-го до XX-го століття. Художники-імпресіоністи, такі як
Коро, Курбе, Моне або Сіслей, знаходяться в центрі уваги цієї
виставки... Читати далі

 
Джордж Нуку у Відні

Віденський Всесвітній музйе представляє першу в Австрії виставку,
присвячену маорійському художнику Джорджу Нуку, під назвою
"Океани. Колекції. Роздуми". До 31 січня 2023 року в музеї
експонуються роботи на теми, що стосуються взаємовідносин та
змін. Також створена інсталяція, присвячена пандемії Covid-19...

Читати далі

 
Кокошка в Паризькому музеї сучасного мистецтва
У Паризькому міському музеї сучасного мистецтва до 12 лютого 2023 року
триватиме виставка, присвячена австрійському художнику Оскару Кокошці. Цей

https://ukrainianlondon.co.uk/oct-12th-without-limits-band-performance-electric-brixton/
https://ukrainianlondon.co.uk/oct-12th-without-limits-band-performance-electric-brixton/
https://bookforum.ua/uk
https://bookforum.ua/uk
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/ey-exhibition-cezanne
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/ey-exhibition-cezanne
https://palazzoducale.genova.it/mostra/rubens-a-genova/
https://palazzoducale.genova.it/mostra/rubens-a-genova/
https://www.fundacionmapfre.org/en/art-and-culture/exhibitions/recoletos-hall/ilse-bing/
https://www.fundacionmapfre.org/en/art-and-culture/exhibitions/recoletos-hall/ilse-bing/
https://msl.org.pl/citizens-of-the-cosmos-anton-vidokle-with-veronika-hapchenko-fedir-tetyanych-and-the-collection-of-the-international-cosmist-institute/
https://msl.org.pl/citizens-of-the-cosmos-anton-vidokle-with-veronika-hapchenko-fedir-tetyanych-and-the-collection-of-the-international-cosmist-institute/
https://www.museedelodeve.fr/en/exhibition/destination-impressionism
https://www.museedelodeve.fr/en/exhibition/destination-impressionism
https://www.weltmuseumwien.at/en/exhibitions/oceans-collections-reflections/
https://www.weltmuseumwien.at/en/exhibitions/oceans-collections-reflections/
https://www.mam.paris.fr/en/expositions/exhibitions-oskar-kokoschka


відданий своїй справі митець був живописцем, письменником,
драматургом та поетом, а його твори відображають політичні потрясіння
свого часу... Читати далі

 
Гамбурзький кінофестиваль

Гамбурзький кінофестиваль триває до 8 жовтня і представляє понад
100 фільмів з усього світу, які демонструються в кінотеатрах міста...
Читати далі

 
Фестиваль історії в Дубліні

До 16 жовтня у Національному музеї Ірландії в Дубліні проходить
Фестиваль історії міста. В рамках події організована низка екскурсій...
Читати далі

 
Фестиваль "Середземноморське кіно"

До 9 жовтня у Бастії проходить середземноморський кінофестиваль Arte
Mare, який цього року відзначає своє 40-річчя... Читати далі

 

 
 
Календар подій :
 

3
Жовт.

3 жовтня 2022
Брюссель
Рада асоціації ЄС-Ізраїль

3
Жовт.

3-6 жовтня 2022
Страсбург
Пленарна сесія Європейського Парламенту

4
Жовт.

4 жовтня 2022
Люксембург
Рада з економічних та фінансових питань

6
Жовт.

6 жовтня 2022
Прага
Засідання європейської політичної спільноти

7
Жовт.

7 жовтня 2022
Прага
Неформальна зустріч голів держав та урядів

9
Жовт.

9 жовтня
Австрія
Президентські вибори (перший тур)

Редакційна команда Вісника:

https://www.mam.paris.fr/en/expositions/exhibitions-oskar-kokoschka
https://www.filmfesthamburg.de/en/
https://www.filmfesthamburg.de/en/
https://www.museum.ie/en-IE/Museums/Decorative-Arts-History/Events/2022/102022/Dublin-Festival-of-History-at-NMI-Decorative-Arts
https://www.museum.ie/en-IE/Museums/Decorative-Arts-History/Events/2022/102022/Dublin-Festival-of-History-at-NMI-Decorative-Arts
https://www.arte-mare.corsica/
https://www.arte-mare.corsica/
https://www.facebook.com/fondationschuman
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