
Mariana Nicolesco 
Ecouri în presa internaţională 

 

 Mare voce, măiestrie supremă.   Süddeutsche Zeitung / München 

 Vibrant, formidabil de bine cântat de Mariana Nicolesco.  The Guardian / Londra 

 Mariana Nicolesco, voce de star şi prezenţă de star.  Le Point / Paris 

 Superb - una dintre cele mai extraordinare apariţii din câte ne putem aduce aminte.   
The New York Times / New York 

 Mariana Nicolesco, splendidă măiestrie vocală şi intensitate pasională.   Corriere della 
Sera / Milano 

 Cu greu şi-ar putea cineva aminti să fi asistat la Bolshoi Teatr sau la Marea Sală a 
Conservatorului la o astfel de perfectă, desăvârşită împlinire, ca acest concert al 
Marianei Nicolesco, Belcanto Gala, susţinut cu Orchestra Naţională a Rusiei.  Vecernii 
Club / Moscova 

 Interpretarea marii dive românce Mariana Nicolesco a fost o adevărată lecţie de canto.     
ABC / Barcelona 

 Recitalul Marianei Nicolesco la Scala: un triumf senzaţional.   Orpheus / Berlin 

 Cântul dramatic al Marianei Nicolesco a extaziat publicul.   Asahi Shimbun / Tokyo 

 Mariana Nicolesco ne-a uimit prin extinderea neobişnuită a registrului ei vocal, prin 
accentele dramatice şi lirismul ei cald.   Die Presse / Viena 

 Muzica devine adevărată poezie. Un copleşitor succes, un triumf.   La Stampa / 
Torino 

 La Nicolesco, unul dintre ultimii monştri sacri ai cântului.   L’Express / Paris 

 Mariana Nicolesco, superbă voce de soprană lirico-spinto cu acute strălucitoare; 
fiecare sunet e în control ferm, ca şi întreaga linie de canto.  Chicago Tribune / 
Chicago 

 O Divă excepţională numită Mariana Nicolesco.  Il Mundo Diario / Madrid 

 O adevărată revelaţie. Sunt rarisime azi sopranele care posedă o măiestrie atât de 
desăvârşită.  Il Gazzettino / Veneţia 

 Sublimă virtuozitate, voce superb antrenată, trăire de o intensă spiritualitate. Fără 
îndoială, vocea Marianei Nicolesco este cea mai frumoasă voce care a cântat vreodată 
la O’Keefe Center.  Toronto Sun / Toronto 

 Mariana Nicolesco, extraordinară soprană drammatico d’agilità, cu mari calităţi de 
actriţă, a dat personajului o forţă şi o autenticitate superbe, meritând din plin ovaţiile 
primite după fiecare arie şi la sfârşitul spectacolului. Gente / Milano 

 La Scala, Mariana Nicolesco ardentă şi impresionantă. Spectacolul e considerat drept 
evenimentul muzical al anului.   International Herald Tribune 

 Senzaţia anului trecut a fost Mariana Nicolesco. După premiera de ieri seară apare 
limpede că senzaţia acestui an e tot Mariana Nicolesco. Temperament fascinant, 
născută pentru scenă, de o frumuseţe ce-i serveşte talentul, ea este exact genul de 
artistă capabilă să declanşeze pasiuni, dacă nu chiar adevărate bătălii în rândul 
iubitorilor de operă. Eventualele ei slăbiciuni vor fi întotdeauna considerate mai 
interesante decât virtuţile altor soprane.  The New York Post / New York 

 Mariana Nicolesco, Regina della Scala.    La Notte / Milano 

 Diva Divină.   Vanity Fair / Los Angeles / New York 


