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ANUL 2015 –

CONSACRAT SOPRANEI

MARIA BIEŞU

O soprană de talie internaţională, 

primadona operei moldoveneşti, 

a fost mereu aşteptată pe cele mai 

pretenţioase şi prestigioase scene lirice 

ale lumii. În aşa fel, marea noastră 

cîntăreaţă şi-a asumat şi rolul de 

ambasador cultural al ţării, reprezentînd 

cu strălucire pe toate meridianele 

un popor înzestrat, cu un simţ muzical 

aparte şi cu mare deschidere spre frumos.

Festivalul Internaţional al Vedetelor de Operă şi Balet „Invită Maria 

Bieşu”, ed. 15-a, 8-15 sept. 2006. Ch. : [S.n.], 2006. 33 p. 





SCENA, OPERA –

DRADOSTEA MEA



•Ordinul Semnul de Onoare (Znac pociota) (1958)

•Artistă Emerită a RSSM (1964)

•Premiului III la Concursul Internațional "P. I. Ceaikovski" din Moscova (1966)

•Premiul I și Cupa de Aur, pentru cea mai bună interpretare a rolului Cio-Cio-san din opera "Madame 

Butterfly” de Giacomo Puccini, la prima ediție a Concursului Internațional de canto “Miura 

Tamaki”, Tokio (1967)

•Artistă a Poporului din RSSM (1967)

•Laureată a Premiului de Stat al RSSM (1968)

•Artistă a Poporului din URSS (1970)

•Laureată a Premiului de Stat al URSS (1974)

•Ordinul „Drapelul Roșu de Muncă” (1976)

•Premiului Lenin (1982)

•Ordinul Lenin (1984)

•Om de Onoare al orașului Chișinău (1987)

•Președinte al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova (din 1987)

•Eroul al Muncii Socialiste, Steaua de Aur și Ordinul Lenin (1990)

•Fondatoarea Festivalului Internațional de Operă și Balet Invită Maria Bieșu (anual din 1990, Chișinău)

•Ordinul Republicii (1992)

•Vicepreședinte al Uniunii Mondiale a Muzicienilor din Moscova (din 1992)

•Membră de Onoare a Academiei de Științe a Republicii Moldova (din 1999)

•Ordinul național Steaua României în Gradul de Comandor (București, 2000)

•Laureată a Premiului Fondului Irina Arhipova și Medalia Mihai Eminescu (București, 2001)

•Primadona Operei Naționale din Republica Moldova

•Doctor honoris causa

PREMII ŞI DISTINCŢII
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Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=1600&bih=

799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=

maria+bie%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii



În august 1935, în familia unui cuplu de oameni simpli din s. Volintiri, r-nul 
Ştefan Vodă, Tatiana şi Luca, văzu lumina zilei o fetiţă, pe care presa avea s-o 
califice mai tîrziu cu: „personalitate fascinantă cu har ales”, „cîntăreaţă 
desăvîrşită cu temperament dramatic singular”, „o voce de la Dumnezeu, ce 
întruchipează frumuseţea, generozitatea, blîndeţea pămîntului nostru”.

Arta 2006 : Arte audiovizuale. Ch., 2006. pp.116-124 . ISSN 1857-1050



Talentul de excepţie a ajutat-o 

să cînte de-a lungul anilor 

tot repertoriul sopranelor 

de operă, plasînd-o în 

rîndul celor mai mare şi 

mai puternice personalităţi 

feminine ale teatrului liric 

european şi mondial ale 

secolului nostru.

PRIMADONA 

OPEREI 

NAŢIONALE 

Arta 2006 : Arte audiovizuale. Ch., 2006. pp.116-124 . ISSN 1857-1050
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În ceasornicul lui Dumnezeu

Locuieşte o privighetoare

În fiecare dimineaţă

Cîntecul ei trezeşte lumina.                      

Grigore Vieru despre Maria Bieşu

Realităţi culturale. Ch., 2015, nr.2, pp. 11-12



Tosca (Puccini) Floria Tosca 1962 

Evgheni Oneghin (Ceaikovski) Tatiana 1963

Aurelia (David Gherșfeld) Aurelia 1963

Madame Butterfly (Puccini) Cio-Cio-san 1963

Dama de pică (Ceaikovski) Liza 1965

Aida (Verdi) Aida 1966

Otello (Verdi) Desdemona 1967

Trubadurul (Verdi) Leonora 1969 

Eroica baladă (Alexei Stârcea) Domnica 1970

Paiațe (Leoncavallo) Nedda 1971

Aleko (Rahmaninov) Zemfira 1973

Glira (Gheorghe Șt. Neaga) Glira 1974

Vrăjitoarea (Ceaikovski) Nastasia 1974

Norma (Bellini) Norma 1975

Boema (Puccini) Mimi 1977

Turandot (Puccini) Turandot 1979

Iolanta (Ceaikovski) Iolanta Serghei Lazo (David Gherșfeld) Olga1980

Cavaleria rusticană (Mascagni) Santuzza 1980

În furtună (Hrennikov) Natalia 1980

Forța destinului (Verdi) Leonora 1981

Vivat, maestro! (Donizetti) Serafina 1982

Adrienna Lecouvreur (Cilèa) Adrienna 1984

Doidona și Enea (Purcell)

(interpretare concertistică) Didona 1984

Aici e liniște în zori (Molceainov) Rita 1985

Don Carlos (Verdi) Elizabetha 1985

Alexandru Lăpușneanu (Gheorghe Mustea) Ruxanda 1987

Un ballo in maschera (Verdi) Amelia 1989

Nabucco (Verdi) Abigaille 1995
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TURNEE INTERNAŢIONALE

Italia

Japonia

Germania

Cehoslovacia

Ungaria

Bulgaria

S.U.A.

România

Brazilia

Franţa

Finlanda

Cuba

Australia

Belgia

Spania

Turcia

Rusia şi

celelalte republici ale URSS



CU DRAGOSTE CĂTRE TINE



O, MARIA…



MEMBRU DE JURIU 

LA CONCURSURI DE 

CANTO ÎN TOKIO, 

BARCELONA, 

MARSEILLE, 

BUDAPESTA, BATUMI, 

BAKU, MOSCOVA…



ȚINE PRELEGERI ȘI 

OFERĂ MASTER-CLASS-URI 

PENTRU STUDENȚII 

INSTITUȚIILOR MUZICALE 

DIN JAPONIA, CHINA, 

AUSTRIA, TURCIA…



TAMARA CIOBANU



„I-a dat Dumnezeu dăruire, o voce catifelată, care nu trebuia de şlefuit… A fost o 

enigmă, la Scala la stagiune, era tristă, că nu se ocupau şi marele Bara Maestrul la 

Scala, i-au spus, nu trebuie să-ţi dau nimic, tu ai totul” M. Muntean

http://www.publika.md/maria-biesu-in-amintirea-colegilor-de-scena_852631.html?signed_request=



„Un vis divin împlinit” în care vin cu un sincer omagiu pentru cîntăreaţa Maria 

Bieşu, care şi-a început cariera internaţională în Japonia – ţara soarelui-răsare, 

iar destinul artistic al celebrei Madame Butterfly a înflorit şi el sub acest semn.

Eugen DOGA

DOGA, Eugeniu. În do major. Ch. : F.E.-P. „Tip. Centr.”,  2007.  63 p.



Tokio, fiind membră de 

juriu, face cunoștință cu 

idolul său – Maria Callas, iar

la Concursul Internațional

„P. I. Ceaicovski” 

din Moscova

a cunoscut-o pe Irina 

Arhipova, cea care i-a ajutat

sopranei în urcușul către

marile scene ale lumii.Maria Callas

COLABORĂRI

http://www.nationalopera.md/index.php/?l=ro&a=21&i=14



„Această voce, hărăzită Mariei de natură,

întruchipează frumusețea, generozitatea,

blîndețea naturii moldave. Maria însăși

este întruchiparea celor mai nobile

calități. Are un suflet bun, este modestă,

sensibilă, sociabilă, atentă. Ca soprană a

cîntat tot repertoriul de operă. Mulțumită

ei, în Chișinău a înflorit Teatrul de Operă

și s-a transformat în unul din cele mai

prestigioase centre ale operei pe teritoriul

Uniunii Societice. Cu talentul său și

contribuția adusă în artă, ea a înscris o

pagină în istoria operei universale.” -

Irina Arhipova, mezzo-soprană, RusiaIRINA ARHIPOVA

„UN SIMBOL AL MOLDOVEI …”

I. Arhipova 

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii

http://www.nationalopera.md/index.php/?l=ro&a=21&i=14





„Mi se pare semnificativ pînă şi faptul, că cifra toamnelor în care a avut loc

Festivalul coincide cu numărul anilor de Independenţă a Republicii Moldova.”                            

M. BIEŞU





OFRANDA MUZELOR TEATRULUI MUZICAL 

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii



Un prim acord al toamnei – Festivalul

M. BIEŞU





„Muzica este graiul sufletului” 

M. BIEŞU



PREZENŢE ÎN 

PUBLICAŢII PERIODICE 



„Muzica este arta cea mai pur omenească şi

cea mai universală dintre toate…”             
M. BIEŞU

Festivalul Internaţional al Vedetelor de Operă şi Balet „Invită Maria Bieşu”, ed. 15-a, 8-15 sept. 2006. Ch. : [S.n.], 2006. 33 p. 



„Muzica îi apropie, înrudeşte pe 

oameni…”          M. BIEŞU

Festivalul Internaţional al Vedetelor de Operă şi Balet „Invită Maria Bieşu”, ed. 15-a, 8-15 sept. 2006. Ch. : [S.n.], 2006. 33 p. 



„Nici o sărbătoare nu e fără muzică…”          
M. BIEŞU

Festivalul Internaţional al Vedetelor de Operă şi Balet „Invită Maria Bieşu”, ed. 15-a, 8-15 sept. 2006. Ch. : [S.n.], 2006. 33 p. 



„Muzica adevărată este cea care crează o 

atmosferă festivă, de zile mari…”      
M. BIEŞU

Festivalul Internaţional al Vedetelor de Operă şi Balet „Invită Maria Bieşu”, ed. 15-a, 8-15 sept. 2006. Ch. : [S.n.], 2006. 33 p. 



„Maria Bieşu este reprezentantul unanim acreditat al artei 

teatral-muzicale din Moldova…”  

L. CEMORTAN



REALITĂŢI CULTURALE





„Ca un sunet, ca un armonios acord sîntem…”                                

M. Bieşu

Festivalul Internaţional al Vedetelor de Operă şi Balet „Invită Maria Bieşu”, ed. 15-a, 8-15 sept. 2006. Ch. : [S.n.], 2006. 33 p. 



„Ca un cîntec ce a rămas să doinească 

peste timpuri…”                                

M. Bieşu



„Delectaţi-vă cu muzica de valoare ce s-a transmis 

din generaţie în generaţie, şcolile naţionale de un 

înalt nivel de cultură…”                                

M. BIEŞU



„La Chişinău opera nu se termină, 

baletul nu se epuiezează…”                         
M. BIEŞU



„Talent nativ, extraordinară dragoste şi 

devotament pentru arta aleasă, 

a trăit cu arta şi pentru artă…”                            

L. CEMORTAN

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii

Arta 2006 : Arte audiovizuale. Ch., 2006, pp.116-124. ISSN 1857-1050



„Figură marcantă a culturii naţionale, a cumulat în sine un florilegiu 

de calificative ce o disting drept ilustru cetăţean, profesor universitar, 

academicean, un exemplu al demnităţii naţionale…”

G. MUSTEA

Arta 2012 : Arte audio-vizuale. Ch.,2012.-pp. 197-198.  ISSN 1857-1050



„Maria Bieșu a îndeplinit o dublă vocație: de artistă lirică de faimă

internațională și de apărătoare neobosită a valorilor naționale, roluri

care astăzi revin Festivalului inaugurat și însuflețit de marea artistă

basarabeană… ”

VIORICA CORTEZ, soprană, Franța

http://www.nationalopera.md/index.php/?l=ro&a=21&i=14



„Pe urmele Primadonei Maria Bieşu” 

Festival concurs raional de interpretare vocală

În muzică mă simt mereu acasă . In: Realităţi culturale: revistă de etnografie şi  cultură contemporană. Ch., 2015, nr.2, pp. 11-12



„M-a emoționat mult vocea frumoasă, caldă, lină în toate registrele a 

Mariei Bieșu. Cîntăreață înzestrată, ea cucerește publicul cu sinceritatea,

emotivitatea și temperamentul ei, calități pe care le subordonează total 

voinței sale…”

GEORGHE LONDON, tenor, S.U.A.

http://www.nationalopera.md/index.php/?l=ro&a=21&i=14



"Soprana cu o voce neobișnuită, întinsă uniform, cu 

regulatitate impecabilă, pe suprafața celor trei registre - o voce 

amplă, și, în același timp, foarte mobilă, capabilă se se plieze la 

toate solicitările, pînă la nuanțele cele mai fine, cele mai

discrete…"

(Der Tagesspleger, noiembrie 1973, Berlinul de Vest)

http://www.nationalopera.md/index.php/?l=ro&a=21&i=14



„Datorită „talentului înnăscut şi muncii titanice” îi permit
să interpreteze cu o rară uşurinţă şi strălucire partide lirice,

dramatice…”                                       
T. XRENNIKOV

http://www.nationalopera.md/index.php/?l=ro&a=21&i=14



„Maria Bieşu s-a dăruit întru totul muzicii; şi-a depus talentul, dragostea, 
libertatea, munca enormă, elanul inimii, pentru care Dumnezeu nu a 

întîrziat să o răsplătească cu toată bunătatea lui.”
PARASCOVIA ROTARU

Arta 2006 : Arte audiovizuale. Ch., 2006, pp.116-124 . ISSN 1857-1050



Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii



SUB VRAJA MUZICII…



TEATRUL NAŢIONAL DE OPERĂ 

ŞI BALET „MARIA BIEŞU”

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii



„Diva şi dirijorul, cele două figuri principale ale teatrului,

În bătălii din care iese învingătoare partitura…” 

Rodica Iuncu

M.BIEŞU şi A. SAMOILĂ



„Promotoarea celor mai multe 

din realizările compozitorilor din Moldova…” 

E. TCACI



PREZENŢE 

ÎN SURSE DE REFERINŢĂ



Debutul în rolul Floriei din Tosca de G. Puccini…



Literatura şi arta  Moldovei : einciclopedie. Red. A. Timuş. Ch.  : Red. principală a ESM, vol.1, p.94



A COLABORAT 

cu: 

I. Alterman, 

L. Gavrilov,  

A. Neve, 

B.A. Mocealov, L. 

Hudolei, 

T. Gurtovoi, 

T. Alioşina, 

L. Erofeeva,  

N. Başkatov, 

I. Paulencu…

BUZILĂ, Serafim. Interpreţi din Moldova : lexicon encicl. (1460-1960). Ch. : ARC, 1996, p. 55. ISBN 9975-928-02-1



Pe scenă a adus-o cîntecul popular, 

auzit acasă, la Volintiri…

CACIUC, Anatol. Dimensiunea clipei : Interviuri cu interpreţi de muzică populară şi uşoară din Rep. Moldova şi 
România.Ch. :Pontos , 2006, p. 43. ISBN 978-9975-102-17-9



Oricum, de fiecare 

dată revine acasă, la 

publicul cel mai 

drag pentru a-i 

dărui clipe de 

seninătate 

sufletească…



PREZENŢE ÎN MANUALE



ÎN ARTĂ



„Cîntăreață de anvengură

vocală excepțională, artistă

înzestrată cu un 

temperament dramatic 

singular, Maria Bieșu

rămîne una dintre cele mai

puternice personalități

feminine a teatrului liric

euopean și mondial ale 

secolului nostru. Aportul ei

colosal în cultura Moldovei

este incontestabil… ”-

Academician Gheorghe 

Duca, Președinte al 

Academiei de Științe a 

Moldovei
http://www.nationalopera.md/index.php/?l=ro&a=21&i=14



„Maria Bieşu este trup din trupul minunatului ei

popor, fiica lui care îl iubeşte cu devotament şi

gingăşie. Ca toţi artiştii mari, ea contribuie la 

consolidarea frăţiei dintre oamenii lumii…”

Е. Vdovina

http://www.nationalopera.md/index.php/?l=ro&a=21&i=14



Costumiera Margareta Danilova 

spune „că nu trece o zi fără ca să-

şi amintească de cea, care le-a 

dus faima moldovenilor în lumea

întreagă. Vocea Mariei Bieşu a 

răsunat în cele mai faimoase săli 

– La scala din Milano, teatrul

Bolşoi de la Moscova şi

Metropolitan opera din New-

York. Ea este cea care timp de 23 

de ani i-a fost alături Mariei

Bieşu, avînd grijă de costumele

marei interprete.”

„Un artist de operă, deşi aparţine lumii întregi, el porneşte 

din braţele unui popor, pe care nu trebuie să-l uite…”

M. BIEŞU

http://perfecte.md/article/lifestyle/costumiera-mariei-biesu-sparge-tacerea-au-fost-momente-in-care---136537.html



„Har, perseverenţă, sacrificiu…”

Gheorghe DUCA

Aida (1968), Maria Bieşu -

Pedro Lavirgen (Spania)

Aida (1979)

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=

maria+bie%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii



„VIAŢA MEA E UN TURNEU...” 
M. BIEŞU



Foto:https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=1600&bih=799&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bie%C5%9Fu+cio

+cio+san&imgdii



"Maria, vei rămîne vie în

amintirea tuturor, aşa va fi 

mereu. În inima mea, vei

rămîne pentru totdeauna. 

Adio", aşa ş-ia luat rămas bun 

preşedintele Uniunii Mondiale

a Muzicienilor Vladislav

Piavco.

Slăvită fi-i, Marie!

Vladislav Piavco

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii

http://www.nationalopera.md/index.php/?l=ro&a=21&i=14



FILMOGRAFIE

Cîntă Maria Bieșu (Telefilm-Chișinău, 

1971), FC-7;

Мой голос для тебя (Telefilm-

Chișinău, 1971), FC-7;

Cîntă Maria Bieșu (Telefilm-Chișinău, 

1976), FCТ-19;

Cu dragoste сătre tine (Telefim-

Chișinău, 1978), FC-36;

Песни любви (Moldova-Film, 1980);

Cio-Cio-san (Moldova-Film, 1981);

Floria Tosca (Telefilm-Chișinău, 

1982);

O, Maria! (Ekran, 1984);

Ave Maria! (Teleradio-Moldova, 

2000);

O viață în scenă (Telefilm - Chișinău, 

2005).

E. Loteanu, M.Bieşu, E. Doga

Zemfira - M.Bieşu

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii

http://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Bie%C8%99u



DISCOGRAFIE

Bellini Vincenzo, Norma (Melodia, C. 10.25601/1);

Puccini Giacomo, Cio-Cio-san (Melodia, CM-03905-10)

Puccini Giacomo, Tosca (Melodia, C10=17403/00);

Purcell Henry, Didona și Enea (Melodia, C-10-

22433/001);

Arii din operele compozitorilor: Borodin, Ceaikovski, 

Glinka, A. Rubinstein, Boito, Cilèa, Leoncavallo, 

Puccini, Verdi (Melodia, C-10-18749-20);

Мария Биешу; Русская вокальная школа (Голоса 

России, RCD 16023);

Мария Биешу; Оперные арии, румынские 

фольклорные песни (CD).

Maria Bieșu, Arii din operele compozitorilor

apuseni (Melodia C10-0741/2);

Maria Bieșu, Arii din operele compozitorilor

apuseni (Melodia, 33C-01761/2);

Maria Bieșu, Arii și scene din operele compozitorilor

ruși (Melodia, 33CCM-02698)

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii

http://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Bie%C8%99u



ICONOGRAFIE

V. Zazerskaia,

Maria Bieșu

http://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Bie%C8%99u

N. Nîș, Maria Bieșu



PREZENŢE

LA GLEB SAINCIUC

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii



PREZENŢE

ÎN EXPOZIŢII

Sopranele Maria BIEŞU, 

Maria CEBOTARI

ne-au dus faima în lume şi au cîntat pe

cele mai faimoase scene.

http://www.publika.md/republica-moldova-o-tara-mica-cu-talente-mari-iata-cine-sunt-moldovenii-care-ne-au-dus-faima-in-

intreaga-lume_1527871.html

http://librunivusarb.blogspot.com/



UMOR

Omagiu simplu şi limpede ca 

roua pentru cei care au fost, sînt

şi vor fi de-a pururea ai noştri

vrednici purtători de lumină a 

cuvîntului, culturii şi spiritulităţii

Neamului de la Nistru pîn’la Tisa 

şi de la pămînt pîn’la Cer, unde s-

au ridicat ca drepţi între

Drepţi…

http://flacaratv.md/2015-este-anul-lor-maria-biesu-si-grigore-vieru-cantarecita-

patria-mea-pe-muzica-lui-anatol-chiriac.html#sthash.gfsPXzYO.dpuf

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii



Numele

MARIA BIEŞU

îl poartă:

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii

Şcoala de arte 

din Ştefan Vodă

Şcoala muzicală nr. 3, Chişinău

Teatrul de Operă şi Balet, Chişinău.

https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bie%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii
https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bie%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii


O RIDICARE A SOARELUI PE CER…

Foto: https://www.google.md/search?q=maria+bie%C5%9Fu&rlz=1C1SAVI_enMD605MD605&espv=2&biw=

1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zRv0VLDMGsTzUtqzhJgN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=maria+bi

e%C5%9Fu+cio+cio+san&imgdii

Eterna călătorie a început la 16 

mai 2012. Primadona Operei

Naţionale este înmormîntată în

costum naţional şi în

opinci. Aceasta a fost dorinţa

artistei pe care rudele o respectă

cu stricteţe. Apropiaţii spun că

Maria Bieşu şi-a pregătit locul de 

veci încă din anul 2003, cînd i s-a 

agravat starea de sănătate.

Astfel, la Cimitirul Central, 

Maria Bieşu şi-a făcut un 

monument pe care şi-a imprimat

o poză.http://www.publika.md/urmareste-in-direct-ceremonia-de-

inmormantare-a-mariei-biesu_853051.html



„…vocea Mariei Bieșu impresionează pînă în adîncul

sufletului prin tembrul ei irepetabil, pătruns de frumusețe, 

căldură și prospețime. Ea te cucerește prin neobișnuita

eleganță a vocalismelor, prin tehnica filigranată a romanțelor

– prin stacatto ireproșabil de compact și diafan și prin

surprinzător de curatul legatto al vertiginoaselor fiorituri. 

Cîntăreței îi reușește cu brio sclipitoarea coloratură în aria 

Leonorei (Trubadurul), accentele dramatice pline de pasiune

ale eroinelor sale: Aida, Liza, Santuzza, cantilenele lirice ale 

Tatianei, Iolantei, Mimi…„

Elena VDOVINA, muzicolog din Republica Moldova





http://libruniv.usarb.md/

http://tinread.usb.md:8888/tinread/tinread.jsp

https://www.google.md/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=maria%20biesu

hhttp://istoria.md/articol/841/Maria_Bie%C8%99u,_biografiettp://en.wikipedia.o

rg/wiki/Maria_Bie%C8%99u

https://www.youtube.com/watch?v=4bW1M_Z5kqs

http://moldova-moldovenii.blogspot.com/2010/01/maria-biesu.html

http://www.nationalopera.md/?l=ru&a=21&i=14

http://www.welcome-moldova.com/articles/maria-biesu.shtml

http://www.vipmagazin.md/profil/Cio-Cio-San_/

http://unimedia.info/stiri/maria-biesu-s-a-stins-din-viata-47707.html

https://www.google.md/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=maria%20biesu
https://www.google.md/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=maria%20biesu
https://www.google.md/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=maria%20biesu
http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Bie%C8%99u
https://www.youtube.com/watch?v=4bW1M_Z5kqs
http://moldova-moldovenii.blogspot.com/2010/01/maria-biesu.html
http://www.nationalopera.md/?l=ru&a=21&i=14
http://www.welcome-moldova.com/articles/maria-biesu.shtml
http://www.vipmagazin.md/profil/Cio-Cio-San_/
http://unimedia.info/stiri/maria-biesu-s-a-stins-din-viata-47707.html
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