Ziua
Îndrăgostiților

Louis Malle

♥

Jeanne Moreau

Prima dragoste, iubirile multiculturale, neobișnuitele și eternele povești de amor...
TV5MONDE vă propune programe de excepție pentru a sărbători dragostea în toate formele ei.
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Aurore
Joi, 14 februarie, 22.00
Odă iubirii și vieții.

Când își reîntâlnește întâmplător primul iubit, Aurore
speră că va avea o viață nouă și
împlinită. Luîndu-și rămas-bun
de la criza vârstei mijlocii,
Aurore e hotărâtă să profite
la maximum de noua situație!
O comedie romantică
neobișnuită și plină de viață!

Regizor: Blandine Lenoir
(Franța, 2016)
Scenariul: Jean-Luc Gaget,
Blandine Lenoir
Cu: Agnès Jaoui
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Jeanne Moreau,
l’affranchie

Cocteau Marais,
un couple mythique

Duminică. 17 februarie,
20.30

Joi, 14 februarie, 13.30

Cel mai mare sex simbol
al cinematografiei franceze.
Mulți bărbați, printre care
Pierre Cardin, Louis Malle
sau Jean-Louis Trintignant
au fost vrăjiți de frumusețea
și senzualitatea lui Jeanne
Moreau. Pentru ea, profesia
și viața privată au fost mereu
conectate. Un portret al unui
sex simbol unic.

Arta iubirii și o pasiune
infinită pentru arte.
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Secrets d’histoire:
Louis-Philippe &
Marie-Amélie
Marți, 12 februarie, 19.40

Povestea unui cuplu plin de
pasiune: Jean Cocteau, poet,
nuvelist, proiectant și cineast
avantgardist și Jean Marais, un
actor popular, fire cameleonică,
monstru sacru al cinematografiei franceze.

Regizori: Yves Riou, Philippe
Pouchain (Franța, 2013)

Cel din urmă cuplu regal
francez.
Louis-Philippe și Marie-Amélie
au fost inseparabili, cu un
stil de viață extrem de diferit
față de cel al predecesorilor
lor. Au domnit 18 ani, din 1830
până în 1848, într-o Franță
în plină transformare.
Trailer

Regizor: Virginie Linhart
(Franța, 2017)

Trailer

Paname
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În fiecare marți la ora 16.20
Parisul, cel mai romantic oraș din lume! Fiecare episod
explorează o stradă din capitală și împrejurimi.
AURORE © Agat Films & Cie/Ad Vitam / JEANNE MOREAU, L’AFFRANCHIE © Kuiv Productions - ARTE France - INA - 2017 / COCTEAU MARAIS, UN COUPLE MYTHIQUE © Keystone France / SECRETS D’HISTOIRE © SEP / PANAME © ShutterStock 2019

Descarcă imagini

Învață limbajul iubirii...
O selecție de idei
romantice

Învață iubirea prin
intermediul muzicii!

French Kiss
Black M

L’hymne à l’amour
Patricia Kaas

Les amoureux
Aldebert & Claire Keim

Dragostea este doar la un click distanță...
Focus.

Vidéo.

Întâlnește-i pe
îndrăgostiții
din întreaga lume!

Tristan și Isolda:
o poveste de dragoste
nemuritoare și plină
de pasiune…
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