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Preşedinte al Uniunii 

Muzicienilor din Republica 

Moldova din 1987

Vicepreşedinte al Uniunii 

Mondiale a Muzicienilor din 

Moscova din 1992



Laureată şi deţinătoare a Premiului III

la Concursul Internaţional "P. I. Ceai-

kovski" din Moscova 1966

Premiul I şi Cupa de Aur, pentru cea

mai buna interpretare a rolului “Ma-

dama Butterfly” din opera "Madam

Butterfly” la Concursul Internaţional

de canto “Miura Tamaki” Tokio, 1967

Laureată a Premiului Fondului “Irina

Arhipova” şi Medalia de Aur.



Maria BIEŞU a interpretat di-

verse roluri: Floria Tosca, Cio-

Cio-san, Aida, Adrienna Lecu-

vrer, Norma, Aurelia, Olga, Na-

talia, Ruxanda, Amelia, Tatiana,

Liza, Iolanta, Cuma, etc.: per-

sonaje din opere renumite, cu

tematici variate.





În august 1935, în familia
unui cuplu de oameni sim-
pli din s. Volintiri, raionul
Ştefan Vodă, Tatiana şi Lu-
ca, văzu lumina zilei o feti-
ţă, pe care presa avea s-o
califice mai tîrziu cu: “per-
sonalitate fascinantă cu har
ales”, “cîntăreaţă desăvîrşi-
tă cu temperament dramatic
singular”, “o voce de la
Dumnezeu, ce întruchipea-
ză frumuseţea, generozita-
tea, blîndeţea pămîntului
nostru”.



Talentul de excepţie a 

ajutat-o să cînte de-a 

lungul anilor tot 

repertoriul sopranelor 

de operă, plasînd-o în 

răndul celor mai mari şi 

mai puternice 

personalităţi feminine 

ale teatrului liric 

european 

şi mondial ale secolului 

nostru.





















































“Dragii mei concetăţeni,

Susţinerea pe care o simt din partea Dumneavostră

nu doar în ultimul timp, dar pe tot parcursul vieţii mele de

creaţie, îmi oferă dreptul să mă adresez vouă cu aceste

cuvinte de dragoste şi recunoştinţă şi cu acest mesaj.

M-am născut cândva pe acest pământ, în ţara care se

numea Regatul României. Recunoaşterea mi-a venit tot pe

acest pământ, dar care se numea Uniunea Sovietică.

Astăzi, am susţinerea locuitorilor Patriei mele iubite,

Republica Moldova. Vreau ca pământul nostru să prospere,

să aducă lumii bunătate şi lumină. Faceţi tot ce vă stă în

puteri ca să fie aşa.

Cu dragoste, a voastră Maria Bieşu“.



Realizatori:

Valentina TOPALO,  Silvia CIOBANU,  Elena ŢURCANU, Ariadna MUSTEAŢĂ

2012


