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IZBOR KRITIK 
 
... Veličastnost uprizoritve se vsekakor lahko meri s tistimi, ki jih morda vidimo v Metu ... 
presunljiva slušna in vizualna izkušnja... Karmina Šilec predstavi svoje adute z veliko mero 
lepote in čudenja... (Theatre Mania) 
 
... živahno teatralno, žanrsko prepleteno, nenavadno v smislu tehnike, eklektično v smislu 
glasbenega sloga in politično nabito... upajmo, da bo CS postala redna obiskovalka New 
Yorka...  
(The New York Times) 
 
… dih jemajoča in hkrati pomembna multimedijska suita … Zvočno navdušujoča, vznemirljiva 
premiera Toksičnih psalmov Karmine Šilec...  
(New York Music Daily) 
 
... osupljivo novo delo neverjetno talentirane Carmine Slovenice...  Ansambel in njegova 
dirigentka Karmina Šilec so ustvarili presunljive podobe...  
(The New York Times) 
 
… Carmina Slovenica je glasbeni odgovor na inovativen koncept tanzteatra Pine Bausch... 
provokativen pastiŠ... pravi vrhunec je petje. Šilčeva je res pomagala oblikovati ta mlada 
dekleta v vrhunske glasbenice...  
(Opera World) 
 
… Carmina Slovenica je brezkompromisno uporniška; ustvarile so jo ženske, vodijo jo ženjske, 
ki se ne bojijo pokazati zob ali preglasiti krivičnost… talent in virtuoznost sta neverjetno 
osupljiva… jeziki, časovna obdobja in kulture prepleteni v intuitivno čustvo in odziv… 
(San Francisco Classical Voice) 
 
... Toksični psalmi dodajo mešanici divjo in vendar zbrušeno teatralnost, ter hkrati neko 
dvoumnost, ki jo v ameriških predstavah vse preredko vidimo... Vse se strne v večeru, ki je 
poživljajoč, hkrati pa, kar nekako sprevrženo, očarljiv...  
(The New York Times) 
 
... prečudovito petje, da ostaneš brez besed… izjemna izvedba Karmine Šilec… vizualno je bila 
predstava elegantno gola… ženske Carmine Slovenice so kolektivno in individualno 
junakinje…  glasove so pošiljale, da so odzvanjali kot zbor angelov...  
(New York Observer) 
 
... moč izvajalk… presunljivi gledališki trenutki...  
(Wall Street Journal) 
 
... inovativna gledališka skupina Carmina Slovenica... Toksični psalmi kot intelektualni izziv...  
(France Press) 
 
… Carmina Slovenica (pod vodstvom Karmine Šilec) je že sama po sebi fenomen… 
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(Financial Times) 
 
… občudovanja vredna zborovska moč... 
(Herald Scotland) 
 
… zbor, ki je prikazal vrhunsko pevsko tehnično izurjenost in se prav tako izkazal kot izjemno 
disciplinirana skupina tespijk …  
(Opera Lively) 
 
… na odru izkazujejo izjemno energijo, strogost in profesionalizem… V vseh položajih brez 
prestanka popolnoma obvladujejo vse tehnike z osupljivo perfekcijo…  
(Le Monde) 
 
… Harmoničen sklop glasbe, gibanja, gledališča, prav tako pa tudi izjemne zmogljivosti deklic 
je ganil občinstvo...  
(Wiener Zeitung) 
 
… vse znajo… s čudežno energijo, s strogostjo in profesionalizmom...  
(Le Monde) 
 
... oborožene so tudi z nekakšno globoko usidrano, na videz povsem neodvisno energijo, ki 
gane.  
(Der Standard) 
 
… precizna koreografija in z obrtniška dovršenost s polnimi zborovskimi manevri... 
(Der Standard) 
 
… presenečen sem bil nad neverjetnimi sposobnostmi, natančnostjo, močjo tega zbora...  
(Heiner Goebbels, Večer) 
 
… komaj je mogoče verjeti, kakšne zvokovne svetove pričara zbor. Dosledno precizno, 
neverjetno brezhibno zgrajeno, in vendar tako sproščeno izvedeno zborovsko petje …  
(Rievepassagen) 
 
… s svojo hipnotično kombinacijo železne discipline in razposajene telesnosti. Zvok je pogosto 
naostreno grleno petje…  tega pa mlade pevke lahko v hipu spremenijo v čist, sladkoben 
romanticizem ali tekočo polifonijo…  
(Financial Times) 
 
… Carmina Slovenica, ki si je z močjo pripovedovanja skozi zborovsko pesem ustvarila 
svetovni ugled. (The Telegraph) 
 
… čudoviti trenutki kolektivne energije ali anarhije, ki so jo te neverjetne pevke izžarevale, in 
delo samo je zares zaživelo... 
(The Telegraph) 
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… Glasovno gledališče Carmina Slovenica se imenuje fascinantna zborovska formacija… 
(Neue Musik Zeitung) 
 
… odgovornih za ta odličen večer, vsaka od njih blagoslovljena z več kot le enim talentom. In 
kako razkošno so jih razdajale... 
(Neue Musik Zeitung) 
 
… profesionalna preciznost, da človek le nemo strmi…  
(Neue Musik Zeitung) 
 
… Umetnost petja zbora, ki ga vodi Karmina Šilec, pa tudi nastop deklet na odru, naredita 
globok vtis... 
(Die Deutsche Bühne) 
 
Velik aplavz za predana nastopajoča dekleta... 
(Die Deutsche Bühne) 
 
… Bile so navzoče v prvi vrsti kot umetnice: ne le kot pevke, ampak kot izvajalke… Ne vem, 
kako jim je uspelo preciznost kompleksnega zborovskega izdelka ustvariti brez vodstva 
dirigentke… In pele so. Kako so pele…  
(ABC Arts) 
 
... Izvajalke so navdušujoče pevke ... glasbeno briljanten koncert ... 
 (The Sidney Morning Herald) 
 
... te življenja polne mlade ženske se ponašajo ne samo z veličastno, ubrano vokalno 
kakovostjo, ampak tudi z radostno predanostjo in vitalnostjo, zaradi česar njihove izvedbe 
prevzemajo, ne da bi bile globokoumne ali izzivalne ... (Herald Sun) 
 
... Skoraj osupljivo je, s kakšno izurjenostjo, obvladovanjem telesa, preciznostjo in hitrostjo 
nastopajo dekleta, posamezno in kot ansambel, ko igrajo, govorijo, pojejo... 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) 
 
... To, kar predstavi zbor, je visoko profesionalno in zasenči celo odlomke, ki se zdijo na 
trenutke morda celo preveč predrzni in jezikavi. Vitalno glasbeno-govorno-gibalno gledališče 
je že celota in to ni malo... 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) 
 
... Zbor poje fantastično, ob bleščeče čisti intonaciji, zbranemu vodenju glasov, ritmični 
popolnosti, dinamični oblikovalski moči, kot tudi razkošju barv in delnih tonov… to petje je 
fantastično... 
(Theater PUR) 
 
… mojstrice kompleksnih ritmov, uglašenosti v tonalnem in disonančnem repertoarju, 
razširjenih vokalnih tehnik, dinamične raznolikosti, plesa in gibov ter izrazne komunikacije...  
(San Francisco classical voice) 
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… osupljivi glasovi in umetniška, muzikalna zrelost pevk ter sposobnost ustvarjanja zvokov iz 
narave... (Gazzeta) 
 
… Pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec zbor združuje tako čisti ton klasičnih vokalnih 
tehnik kot tudi surov zvok odprtega grlenega petja, značilnega za tradicionalne 
vzhodnoevropske pesmi… (Herald Sun) 
 
… ansambel, ki atraktivno združuje glasbo in govor, lahko brez dvomov označimo kot zbor s 
profesionalno kakovostjo. Veliki loki, od najnežnejšega pianissima do mogočnega forte, so 
podprti s precizno dikcijo...  
(Basler Zeitung) 
 
… Na vseh področjih je ustvaril spoštovanja vredne dosežke, mestoma – z intonacijo, 
diferenciacijo in dikcijo... 
(Berber Zeitung) 
 
… Dovršena intonacija, čistost glasov, včasih čisto blagi, včasih zelo gromki, so očarali 
poslušalce... (L’est Republicain) 
 
… osupljivo glasbeno gledališče Carmina Slovenica napolni oder s sproščeno telesnostjo... 
(Giornalle della musica) 
 
… krasno, dovršeno, odlično, nekaj posebnega…   
(Lunevillos) 
 
… suvereno prehajajo preko še tako zahtevnih harmonskih in ritmičnih pečin…  
(Lublin Kurier) 
 
… pevke pojejo vsako pesem nič manj kot osupljivo…  
(De Volkrant) 
  
… Res presenetljivo je, s kakšno spretnostjo, obvladovanjem telesa, natančnostjo in hitrostjo 

delujejo dekleta  igrajo, govorijo, pojejo... 
(Tanzbau) 
 
… Glasbeno gledališče Carmina Slovenica prežari dušo kot laserski žarek. To mora človek 

slišati in videti, da lahko verjame... 

(Paarol) 

 

 


