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Чого боїться президент Путін?

Автор: Francisco Juan Gomez Martos

Через понад вісім місяців після вторгнення в Україну стає ще
складніше передбачити остаточні наміри російського президента.
Але, схоже, Володимир Путін боїться зараження демократією в
Україні набагато більше, ніж ракет НАТО. 
Читати далі
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Вибори : 
Ліві сили з мінімальною перевагою перемогли на парламентських виборах в Данії

На дострокових парламентських виборах у Данії 1 листопада
перемогу здобув Червоний блок лівих партій, який отримав 48,11%
голосів виборців та 90 із 179 місць у парламенті. Соціал-
демократична партія чинної Прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен
залишається найбільшою партією в країні з 27,54% голосів виборців.

Синій блок, який об'єднує праві партії, отримав 41,06% голосів та 72 мандати.
Помірковані (М) отримали 16 місць. Явка виборців склала 84,1%... Читати далі

 
Фонд : 

Енергетична криза, європейські кроки
У відповідь на зростання цін на енергоносії держави-члени та
Європейський Союз вжили відповідних заходів. У Німеччині 2
листопада уряд оголосив, що ціни на газ будуть заморожені з 1 січня
2023 року для 25 000 великих компаній, 2 000 лікарень та всіх шкіл,

а з 1 березня - для домогосподарств і малого та середнього бізнесу. Фонд
пропонує вам інфографіку, яка допоможе розібратися в усьому. Вона регулярно
доповнюється та оновлюється... Читати далі
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Україна/Росія : 
Інспекція МАГАТЕ на ядерних об'єктах

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) завершило 3
листопада інспекцію ядерних об'єктів України в Києві, Жовтих Водах
та Дніпрі. Це було зроблено на прохання українського уряду після
того, як Росія звинуватила його у діяльності на трьох об'єктах.
Інспектори МАГАТЕ не виявили жодних ознак незадекларованих

ядерних матеріалів або діяльності. Результати аналізу проб навколишнього
середовища будуть опубліковані в найкоротші терміни... Читати далі

 
Візит Єврокомісарки з питань енергетики до Києва

1 листопада Комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон
відвідала Україну, щоб обговорити підтримку енергетичної системи
країни разом з Президентом України Володимиром Зеленським та
Міністром палива та енергетики Германом Галущенком. У відповідь

на зростаючу кількість російських атак на енергетичну інфраструктуру
Європейський Союз виділив 25,5 млн. євро на аварійне обладнання.
Єврокомісарка повідомила, що в рамках цієї допомоги 13 млн. євро були виділені
на реконструкцію Чорнобильського ядерного об'єкту і ще 3,5 млн. євро буде
додано на підтримку цього сектору... Читати далі

Інше посилання

Зустріч із Президенткою Греції
Президент України Володимир Зеленський 3 листопада прийняв
Президентку Греції Катерину Сакелларопулу, з якою обговорив
питання співпраці між двома країнами. Сторони обмінялися думками

щодо майбутнього пакету європейських санкцій проти Росії, а також щодо кризової
ситуації в енергетичній сфері. Президентка Греції підтвердила підтримку Грецією
України та наголосила на необхідності відновлення її територіальної цілісності...
Читати далі

 
Візит іспанського Міністра закордонних справ

2 листопада Президент України Володимир Зеленський прийняв
Міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, якому
подякував за передачу 30 автомобілів швидкої допомоги, за прийом
українських біженців та передачу систем протиповітряної оборони.

На зустрічі були обговорені питання відновлення енергетичної інфраструктури
України, а також можливий прогрес у процесі вступу України до Європейського
Союзу під час головування Іспанії в Раді ЄС у другій половині 2023 року... Читати
далі

 
Рада ЄС : 

Засідання міністрів торгівлі
На зустрічі в Празі 30-31 жовтня міністри торгівлі обговорили
геостратегічні аспекти цифровізації та існуючих торговельних угод
Європейського Союзу з метою зменшення залежності від "поставок з
непередбачуваних авторитарних країн". Вони також обговорили
торговельні відносини зі Сполученими Штатами, які розглядаються

як геостратегічний пріоритет... Читати далі

 
Засідання Єврогрупи

Єврогрупа продовжила 7 листопада обговорення бюджетної
політики, спрямованої на пом'якшення впливу високих цін на
енергоносії. Зокрема, були розглянуті та проаналізовані заходи,
вжиті для підтримки малозахищених домогосподарств та підприємств
з урахуванням мір зі зниження інфляції. За оцінками експертів,

витрати єврозони на енергетичну підтримку на сьогоднішній день склали 1,25%
від ВВП єврозони. Міністри розглянули нові проекти бюджетних планів країн-
членів ЄС, та обговорили питання Банківського союзу. Вони домовилися обрати
Президента Єврогрупи 5 грудня. Крім того, новий Міністр економіки та фінансів
Італії Джанкарло Джорджетті окреслив політичні пріоритети нового італійського
уряду... Читати далі

Інше посилання

Європарламент : 
Спільна парламентська асамблея з країнами АКТ
В Мозамбіку на зустрічі з 29 вересня по 2 жовтня зі своїми колегами з 78 країн
Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (АКТ) депутати

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-complete-in-field-verification-activities-at-three-ukraine-locations-no-indications-of-undeclared-nuclear-activities-and-materials
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-complete-in-field-verification-activities-at-three-ukraine-locations-no-indications-of-undeclared-nuclear-activities-and-materials
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6492
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6492
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-yevrokomisarom-z-pitan-ener-78841
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-prezidentom-greciyi-78913
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-prezidentom-greciyi-78913
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-golovoyu-mzs-ispaniyi-78893
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-golovoyu-mzs-ispaniyi-78893
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-trade-ministers-1/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-trade-ministers-1/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2022/11/07/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2022/11/07/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/07/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-eurogroup-meeting-of-7-november-2022/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221103IPR47701/the-acp-eu-jpa-met-in-mozambique-from-29-october-2-november


Європарламенту закликали до підписання угоди, що тримала назву
"Пост-Котону", нової правової бази для відносин між Європейським
союзом та країнами АКТ. Вони обговорили широке коло питань,

таких як боротьба зі зміною клімату, безпека на морі, продовольча криза та доступ
до європейського ринку для виробників сировини... Читати далі

 
Дипломатія : 

Зустріч міністрів закордонних справ G7
Міністри закордонних справ G7 провели зустріч 4 листопада у місті
Мюнстер. Вони взяли на себе зобов'язання створити
"координаційний механізм" для допомоги Україні у відновленні та
захисті її життєво важливої інфраструктури. Міністри засудили

"неприйнятну ядерну риторику Росії" та вкотре висловили підтримку українському
народу. Учасники зустрічі засудили нещодавні ракетні запуски в Північній Кореї, а
також репресії в Ірані у відповідь на акції протесту. Насамкінець, вони закликали
нафтовидобувні країни збільшити видобуток, щоб допомогти знизити ціни... Читати
далі

 
Заява щодо ескалації напруженості у відносинах між Сербією та Косово

5 листопада Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель
заявив про зростання напруженості у відносинах між Сербією та
Косовом, що загрожує безпеці в регіоні. Ескалація відбувається у
зв'язку з рішенням косовської влади, яка зобов'язала сербів змінити

свої номерні знаки на номерні знаки Республіки Косово. Він закликав обидві
сторони не вдаватися до односторонніх дій, які можуть призвести до насильства, і
закликав косовських сербів не виходити з косовських інституцій. Він нагадав про
зобов'язання Косова створити Асоціацію/Спільноту муніципалітетів... Читати далі

 
Форум ЄС-Західні Балкани з питань юстиції та безпеки

На Форумі ЄС-Західні Балкани з питань юстиції та безпеки, що
відбувся 3-4 листопада у Тирані, Європейський Союз та шість країн
регіону домовилися про посилення співпраці шляхом обміну
інформацією з метою протидії кримінальним загрозам, що зросли у
зв'язку з війною в Україні. Сторони обговорили співпрацю у сфері
міграції, притулку та управління кордонами, у тому числі

забезпечення присутності ФРОНТЕКСу в регіоні. ЄС наполягав на виконанні
рекомендацій щодо боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Крім того,
представники балканських країн взяли на себе зобов'язання активізувати зусилля
з імплементації санкцій проти Росії... Читати далі

 
Урочисте відкриття міжнародного мосту між Камеруном та Нігерією

3 листопада був урочисто відкритий міст через річку Крос-Рівер,
який з'єднує Камерун та Нігерію та на будівництво якого було
виділено 25 млн. євро в рамках ініціативи Європейського Союзу
"Глобальний шлюз"... Читати далі

 
Європейські агенції : 

Звіт про загрози в сфері кібербезпеки
Європейське агентство з кібербезпеки (ENISA) опублікувало 3
листопада щорічний звіт про стан загроз у сфері кібербезпеки у
2022 році. Автори звіту підкреслюють, що основною загрозою є
програми-вимагачі, викрадення даних. Вони також відзначають

посилення спроможностей гравців ринку та появу нових гібридних загроз,
зокрема, через війну в Україні та геополітичну ситуацію... Читати далі

Інше посилання

Німеччина : 
Саміт з країнами Західних Балкан

3 листопада у Берліні відбувся саміт з країнами Західних Балкан.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання щодо
процесу вступу країн регіону до Європейського Союзу, попри те, що
все ще існує потреба у вдосконаленні захисту верховенства права та
екологічних стандартів. Шість країн Західних Балкан також

підписали три угоди про взаємне визнання посвідчень особи, університетських
дипломів та професійних кваліфікацій. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221103IPR47701/the-acp-eu-jpa-met-in-mozambique-from-29-october-2-november
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/g7-foreign-ministers-statement/2561876
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/g7-foreign-ministers-statement/2561876
https://www.eeas.europa.eu/eeas/kosovoserbia-statement-high-representative-recent-developments_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/kosovoserbia-statement-high-representative-recent-developments_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/11/04/joint-press-statement-eu-western-balkans-ministerial-forum-on-justice-and-home-affairs-tirana-3-4-november-2022/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/11/04/joint-press-statement-eu-western-balkans-ministerial-forum-on-justice-and-home-affairs-tirana-3-4-november-2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6482
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6482
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://www.enisa.europa.eu/news/volatile-geopolitics-shake-the-trends-of-the-2022-cybersecurity-threat-landscape
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6478


оголосила про виділення 1 млрд. євро допомоги для подолання енергетичної кризи
в регіоні... Читати далі

 
Угорщина : 

Візит Президентки до Австрії
27 жовтня Президентка Угорщини Каталін Новак відвідала Відень з
офіційним візитом до Президента Австрії Александера Ван дер
Беллена. Вона привітала зусилля Австрії зі скорочення нелегальної
імміграції, зокрема співпрацю з Сербією на кордоні з Північною
Македонією. Обидва лідери засудили російське вторгнення в

Україну... Читати далі

 
Італія : 

Візит Президентки Ради до Брюсселя
Президентка Італійської Ради Джорджія Мелоні відвідала 3
листопада Брюссель, де зустрілася з Президенткою Європейської
Комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Європарламенту
Робертою Метсолою, Європейським Комісаром Паоло Джентілоні та

Головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Глава уряду Італії позитивно
оцінила "дуже відвертий та позитивний" обмін думками з лідерами ЄС та
підтвердила готовність відстоювати італійську позицію у питаннях війни в Україні,
цін на енергоносії та імміграції... Читати далі

 
Португалія : 

33-ій іспано-португальський саміт
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та його португальський колега
Антоніу Кошта зустрілися 4 листопада в Португалії на 33-му іспано-
португальському саміті. Під час події були підписані 11 угод,
зокрема про створення Піренейського дослідницького центру зі
зберігання енергії та про створення "Атлантичного сузір'я"

супутників. Вони домовилися про практичний довідник для мешканців
прикордонних зон, про спільну культурну програму, про стратегію протидії
гендерно зумовленому насильству та про співпрацю у сфері туризму. Обидві
країни також підтвердили свою прихильність створенню "зеленого" енергетичного
коридору для транспортування водню та газу між Піренейським півостровом та
Центральною Європою... Читати далі

 
Сполучене Королівство : 

Підвищення облікової ставки Банку Англії
2 листопада Банк Англії підвищив облікову ставку на 0,75
відсоткового пункту до 3% для підтримки зростання та зайнятості в
умовах інфляції. Це найбільше підвищення процентної ставки за
останні 30 років.. Читати далі

Інше посилання

Вибори в Північній Ірландії не проводитимуться до 2023 року
Британський міністр у справах Північної Ірландії Крістофер Хітон-
Харріс оголосив 4 листопада після переговорів з лідерами
північноірландських партій, що виборів у грудні не буде. Вони мали
відбутися через неможливість сформувати уряд через півроку після

останніх виборів. Нові вибори відбудуться у 2023 році... Читати далі

 
Словенія : 

Останні соцопитування за тиждень до президентських виборів
За кілька днів до другого туру президентських виборів у Словенії,
які відбудуться 13 листопада, соціологічні опитування називають
переможницею Наташу Пірц Мусар. За неї планують проголосувати
61,3% виборців, проти 38,7% у її опонента Анже Логара... Читати
далі

 
Вірменія : 

Новий глава уряду Нагірного Карабаху
Рубен Варданян, банкір російського походження, який нещодавно прийняв
вірменське громадянство, був призначений 4 листопада головою уряду Нагірного

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6478
https://hungarytoday.hu/president-katalin-novak-meets-alexander-van-der-bellen/
https://hungarytoday.hu/president-katalin-novak-meets-alexander-van-der-bellen/
https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-incontra-i-vertici-delle-istituzioni-europee-bruxelles/20800
https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-incontra-i-vertici-delle-istituzioni-europee-bruxelles/20800
https://www.portugalresident.com/portugal-and-spain-to-share-ambulances-and-hospitals/
https://www.portugalresident.com/portugal-and-spain-to-share-ambulances-and-hospitals/
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2022/november-2022
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2022/november-2022
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2022/november-2022
https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-for-ni-provides-update-on-election
https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-for-ni-provides-update-on-election
https://www.24ur.com/novice/volitve/predsedniske-volitve-2022/v-drugem-krogu-bi-vec-ljudi-izbralo-pirc-musarjevo.html
https://www.24ur.com/novice/volitve/predsedniske-volitve-2022/v-drugem-krogu-bi-vec-ljudi-izbralo-pirc-musarjevo.html
https://www.rferl.org/a/nagorno-karabakh-vardanian-prime-minister/32116214.html


Карабаху, населеного вірменами регіону Азербайджану... Читати далі

 
Рада Європи : 

30-та річниця підписання Хартії регіональних мов
Рада Європи відзначила 5 листопада 30-ту річницю підписання
Європейської хартії регіональних мов, яка заохочує використання 80
мов меншин або регіональних мов в освіті, правосудді, адміністрації,
засобах масової інформації, культурі, економічному та соціальному

житті, а також у транскордонному співробітництві. 25 країн-підписантів Хартії
отримують регулярні рекомендації щодо того, як найкраще захистити ці мови, які,
серед іншого, уникнули зникнення... Читати далі

 
ООН : 

Продовження європейської миротворчої місії в Боснії і Герцеговині
2 листопада Рада Безпеки ООН продовжила на один рік мандат
миротворчої місії ЄС у Боснії і Герцеговині з метою забезпечення
виконання Дейтонських угод 1995 року... Читати далі

 
Відкриття COP27

27-а Конференція ООН зі зміни клімату COP27 відкрилася 6
листопада у Шарм-ель-Шейху в Єгипті і триватиме до 18 листопада.
На ній обговорюється виконання взятих на попередніх конференціях
зобов'язань щодо скорочення викидів парникових газів та

обмеження темпів глобального потепління... Читати далі

 
НАТО : 

Візит Генерального секретаря до Туреччини
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 3 листопада відвідав
Стамбул, де зустрівся з Міністром закордонних справ Туреччини
Мевлютом Чавушоглу та Президентом Туреччини Реджепом Таїпом
Ердоганом. Під час візиту були обговорені питання участі Туреччини
у системі безпеки НАТО, ситуація в Егейському морі, спільна

боротьба з тероризмом, вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу, а також підтримка
України... Читати далі

 
МВФ : 

Звіт про економіку Косово
В опублікованому 4 листопада звіті про економіку Косово МВФ
зазначає, що країна потерпає від інфляції та уповільнення темпів
зростання. Фонд закликає до таких заходів, як повернення до
граничного рівня дефіциту бюджету або запровадження тимчасових

та цільових програм з метою зниження цін... Читати далі

 
ОЕСР : 

Звіт про ціни на вуглець
У своєму останньому звіті, опублікованому 3 листопада, ОЕСР
зазначає, що ціни на вуглець покривають зростаючу частку викидів
парникових газів. Вуглецевих податків стає все більше, і все більше
країн їх застосовують. У 2021 році понад 40% викидів парникових

газів були покриті за рахунок цін на вуглець у порівнянні з 32% у 2018 році...
Читати далі

 
Євростат : 

Зростання ВВП у третьому кварталі
За даними Євростату, ВВП Європейського Союзу та єврозони у
третьому кварталі зріс на 0,2% порівняно з попереднім кварталом.
Найбільше зростання відбулося у Швеції, Італії, Португалії та Литві...
Читати далі

https://www.rferl.org/a/nagorno-karabakh-vardanian-prime-minister/32116214.html
https://www.coe.int/en/web/portal/-/30th-anniversary-of-european-charter-for-regional-or-minority-languages
https://www.coe.int/en/web/portal/-/30th-anniversary-of-european-charter-for-regional-or-minority-languages
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/671/43/PDF/N2267143.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/671/43/PDF/N2267143.pdf?OpenElement
https://unfccc.int/cop27
https://unfccc.int/cop27
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_208707.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_208707.htm
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/04/Kosovo
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/04/Kosovo
https://www.oecd.org/newsroom/share-of-emissions-covered-by-carbon-prices-is-rising.htm
https://www.oecd.org/newsroom/share-of-emissions-covered-by-carbon-prices-is-rising.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131967/2-31102022-BP-EN.pdf/090ecf01-ae9b-be08-0ae9-e23b1705e4bb?t=1667200353928
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131967/2-31102022-BP-EN.pdf/090ecf01-ae9b-be08-0ae9-e23b1705e4bb?t=1667200353928


 
Зниження безробіття у вересні

Згідно з даними Євростату, рівень безробіття у вересні 2022 року
зріс до 6% в Європейському Союзі та 6,6% в єврозоні. Проте молодь
більше потерпає від безробіття, рівень якого у вересні 2022 року
зріс до 14,6%... Читати далі

 
Рівень інфляції в єврозоні вище 10%

Згідно з оцінкою Євростату, опублікованою 31 жовтня, річна
інфляція в єврозоні в жовтні склала 10,7% порівняно з 9,9% у
вересні. Основним чинником інфляції є енергоносії, за ними йдуть
продукти харчування, алкоголь та тютюн, промислові товари за

виключенням енергоносіїв та послуги... Читати далі

 
Культура : 

Культурна солідарність Європи з Україною
Світ культури мобілізується для України. У Франції асоціація Ukraïnka
проводить третій благодійний концерт класичної музики, який
відбудеться 12 листопада у місті Лімож. Ще один концерт
відбудеться 15 листопада у мерії 5-го округу Парижа. У Великій

Британії скрипалька Діана Тищенко виступить 18 листопада у лондонському
Барбікан-центрі. У Німеччині в місті Альтдорф-бей-Нюрнберг 19 листопада
відбудеться концерт на підтримку дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. В
Іспанії Київський балет представляє 9 листопада свою версію "Лебединого озера"
на сцені муніципального театру Сьюдад-Реал. Частина коштів від продажу квитків
піде на підтримку роботи ЮНІСЕФ в Україні... Читати далі

 
Кінофестиваль у місті Бат

В рамках кінофестивалю в Баті, який триватиме до 13 листопада,
відбудеться близько 50 кінопоказів у різних жанрах: останні
новинки, чорно-біла класика, арт-хаусні фільми та мультфільми...

Читати далі

 
Мистецький ярмарок у Люксембурзі

Міжнародний ярмарок сучасного мистцества, Luxembourg Art Week,
триває до 13 листопада. Численні галереї представляють

скульптури, запрошують на лекції, зустрічі, перфоменси, кінопокази, майстер-
класи та екскурсії... Читати далі

 
Фестиваль Paris Photo

З 10 по 13 листопада в ефемерному Гран-Пале відбудеться виставка
"Paris Photo". Вона об'єднує 77 митців та 200 художніх галерей з
усього світу. В рамках виставки передбачена зона для молодих
художників - Curiosa, а також простір для фотографів-початківців за
програмою Carte blanche Etudiants. Журі обере 4 студентів, які
виставлять свої роботи на вокзалах Парижа... Читати далі

 
Портрет Варшави 1990-х років

До 19 лютого 2023 року у Національному музеї Варшави проходить
виставка "Gloss, Matt, Colour", яка об'єднує світлини низки
фотографів, а також фільми та карти, що зображують моменти
повсякденного життя міста Варшави у 1990-х роках... Читати далі

 
Анн Шонхартінг у Берліні

Берлінська галерея Haus am Kleistpark до 11 грудня представляє
світлини німецької художниці Анни Шонхартінг в рамках виставки
"Habitat", яка розповідає про людей та їхні помешкання у незвичних,
подекуди майже кінематографічних ситуаціях... Читати далі

 
Марія Тереза Гінкапіє

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15228148/3-03112022-AP-EN.pdf/0fb6330c-11bf-3e4a-3590-a1b74ff5104b?t=1667238642154
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15228148/3-03112022-AP-EN.pdf/0fb6330c-11bf-3e4a-3590-a1b74ff5104b?t=1667238642154
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131964/2-31102022-AP-EN.pdf/9a37ec66-2f69-5b3c-a791-662cec2f439b?t=1666964020949
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131964/2-31102022-AP-EN.pdf/9a37ec66-2f69-5b3c-a791-662cec2f439b?t=1666964020949
https://www.barbican.org.uk/whats-on/2022/event/echo-rising-stars-diana-tishchenko
https://www.barbican.org.uk/whats-on/2022/event/echo-rising-stars-diana-tishchenko
https://filmbath.org.uk/
https://filmbath.org.uk/
https://luxembourgartweek.lu/en/home
https://luxembourgartweek.lu/en/home
https://www.parisphoto.com/en-gb.html
https://www.parisphoto.com/en-gb.html
https://muzeumwarszawy.pl/en/wystawa/gloss-matt-colour-photography-and-warsaw-in-the-1990s/
https://muzeumwarszawy.pl/en/wystawa/gloss-matt-colour-photography-and-warsaw-in-the-1990s/
https://www.hausamkleistpark.de/en/exhibitions/anne-schoenharting-habitat-2/
https://www.hausamkleistpark.de/en/exhibitions/anne-schoenharting-habitat-2/
https://www.macba.cat/en/exhibitions-activities/exhibitions/maria-teresa-hincapie-if-this-were-a-beginning-of-infinity


У Музеї сучасного мистецтва Барселони до 26 лютого 2023 року триватиме
виставка колумбійської художниці Марії Терези Гінкапіє. Її
перформанси присвячені поетичним аспектам повсякденного життя
та "пошуку сакрального" через мистецьку творчість... Читати далі

 
Спів зірок Фабьєнн Вердьє

До 27 березня 2023 року в Художньому музеї Унтерлінден у місті
Кольмар експонується виставка, присвячена Фаб'єн Вердьє.
Експозиція побудована на протиставленні картин цієї сучасної
художниці та творів "великих майстрів", як давніх, так і сучасних.
Зокрема, до неї увійшла монументальна інсталяція мисткині

"Веселки", що складається з 76 полотен, та поліптих "Великий вихор
Унтерліндена"... Читати далі

 
Виставка картин братів Фон Альт у Відні

До 29 січня 2023 року у Віденському музеї Альбертіна проходить
виставка картин Якоба, Франца та Рудольфа фон Альт, твори яких
визнані шедеврами австрійського акварельного живопису XIX
століття... Читати далі

 
Невідомі дотепер твори Лючії Балаческу

Понад 100 робіт з колекції художниці Лючії Деметріаде Балаческу
вперше експонуються в Національному художньому музеї в
Бухаресті до 26 березня 2023 року. Виставка доповнена сімейними
фотографіями, рукописами та особистими речами художниці...
Читати далі
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https://www.macba.cat/en/exhibitions-activities/exhibitions/maria-teresa-hincapie-if-this-were-a-beginning-of-infinity
https://www.musee-unterlinden.com/en/exhibition-fabienne-verdier-the-song-of-stars/
https://www.musee-unterlinden.com/en/exhibition-fabienne-verdier-the-song-of-stars/
https://www.albertina.at/en/exhibitions/jakob-franz-rudolf-von-alt/
https://www.albertina.at/en/exhibitions/jakob-franz-rudolf-von-alt/
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https://www.mnar.arts.ro/arhiva-evenimentelor/eveniment/640-expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Epartea-nev%C4%83zut%C4%83-a-colec%C5%A3iei-lucia-dem-b%C4%83l%C4%83cescu%E2%80%9D-prezentat%C4%83-de-jurnalista-andreea-esca
https://www.facebook.com/fondationschuman
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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.

Бажаєте відписатися від розсилки? {LINK}
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