
Liliana IACOBESCU DIRIJORUL DINU NICULESCUMaestrul Dinu Niculescu, pe drept numit „Musicus”, deoarece, timp de27 de ani (1936-1963),  a fost sufletul muzicii braºovene, s-a nãscut la Huºi,jude!ul Fãlciu, la 9 octombrie 1909, din pãrin!i iubitori de muzicã, profesoride muzicã vocalã. Un fapt demn de men!ionat este cã mama sa, CeciliaCristescu, a studiat compozi!ia cu Vincent d’Indy, la „Schola Cantorum” dinParis, iar sora geamãnã a Ceciliei a fost cea de-a doua so!ie a lui GheorgheCucu. Între anii 1920 ºi 1928, îl gãsim elev la Liceul Internat „CostacheNegruzzi” din Iaºi. De la vârsta de 12 ani începe sã studieze trompeta, vioaraºi pianul. Timp de 6 ani va cânta în fanfara ºi orchestra liceului, devenind înultimul an dirijorul acestor forma!ii ºi fiind distins, la absolvirea liceului, cupremiul muzical pe ºcoalã. Studiile universitare vor fi astfel structurate: 1929-1932, Facultatea de Litere ºi Filosofie din Iaºi („Academia Mihãileanã”); 1929-1933, Academia de Muzicã ºi Artã Dramaticã din Iaºi, unde va avea ca profesori, printre al!ii, pe Antonin Ciolan ºi Alexandru Zirra. Activitatea sa de instrumentist profesionist începe înainte de terminarea studiilor superioare,cântând ca trompetist în orchestre de cinematograf, teatru sau local, dar ºi alãturi de profesorii lui, înorchestra Conservatorului ºi la Filarmonica „George Enescu” din Iaºi. Ca dirijor, organizeazãconcerte studen!eºti cu Asocia!iile „Mihai Eminescu” ºi „Ciprian Porumbescu ”, precum ºi cu corul ºi orchestra Conservatorului. Între 1928 (decembrie) ºi 1933 (iunie) activeazã în func!ia de corist ºisubdirijor al corului Bisericii „Sf. Spiridon” din Iaºi, condus de maestrul Antonin Ciolan. Odatã Conservatorul absolvit, profesorul sãu, Darim, îl propune ca trompeta II, alãturi de el, înFilarmonicã. O împrejurare fericitã intervine în via!a lui în momentul în care directorul Teatrului deRevistã „Cãrãbuº” din Bucureºti, Constantin Tãnase, îl aude cântând trompeta I solo, în Tablouriledint-o expozi!ie de Musorgski-Ravel. Cucerit de talentul tânãrului muzician, îi oferã postul deprim-trompetist la teatrul sãu, unde va activa timp de 3 ani (1933-1936). În anul 1936, Dinu Niculescu va pãrãsi Bucureºtiul, pentru a se stabili definitiv în Braºov, undeva fi numit profesor titular la Catedra de Muzicã a Liceului „Meºotã”, în urma examenului decapacitate pentru profesorii de curs secundar, la specialitatea muzicã vocalã, examen la care reuºeºteal doilea pe !arã. În oraºul de la poalele Tâmpei, distinsul muzician va desfãºura, chiar de la început, o activitatefoarte bogatã. Astfel, în afarã de obliga!iile catedrei, organizeazã, între anii 1936 ºi 1939, cu eleviiºcolii, o orchestrã ºi un ansamblu de muzicã de camerã, prezentate cu succes în public. În diferiteocazii, i se încredin!eazã conducerea corului mixt al tuturor ºcolilor din Braºov. Între anii 1939 ºi1944, deºi aproape permanent este concentrat ºi mobilizat, îºi face timp pentru a începe uneleactivitã!i care abia mai târziu vor da roade. Astfel, în noiembrie 1941, înfiin!eazã corul Uzinelor„Steagul Roºu” din Braºov; în decembrie 1941, porneºte ac!iunea pentru înfiin!area Filarmonicii„Gh. Dima”; în iunie 1943, preia conducerea corului bisericii „Sf. Adormire”. În ceea ce priveºte familia sa, în aceastã perioadã, se nasc cei doi copii – Lavinia (1939) ºi Aurel(1942). So!ia sa, Aura, profesor de fizicã ºi chimie, moare dupã naºterea celui de-al doilea copil. Lui Dinu Niculescu îi revine meritul, dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, de a reînviaîntreaga via!ã muzicalã a Braºovului, lãsând o amprentã de neºters asupra tuturor institu!iilormuzicale prin care a trecut. 
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În primul rând, lui i se datoreazã reînfiin!area Filarmonicii braºovene. Continuând tradi!iaînaintaºilor (Anton Brandner, Max Krause, Paul Richter, Victor Bickerich), el atrage câ!iva adep!ientuziaºti, astfel încât, la 2 februarie 1945, în sala de lecturã a Bibliotecii „Astra”, se semneazã actulde constituire a Filarmonicii Române. La 15 iunie 1945, a avut loc primul concert, cu o orchestrã de coarde, la Sala „Reduta”, având înprogram: Francesco Manfredini – Sinfonia X, J. S. Bach – Sarabanda, Andante ºi Bourée (prelucratepentru orchestrã de coarde de S. Bachrich), E. Grieg – Melodii norvegiene, J. Sibelius – SuitaRakastava ºi P. Ceaikovski – Serenada. Nu putem trece cu vederea faptul cã aceastã orchestrã eraformatã, în cea mai mare parte, din amatori, pe care, cu o rãbdare demnã de admira!ie, DinuNiculescu i-a transformat în profesioniºti (printre ei, se afla ºi violonista Ana White, la vremea aceeacãsãtoritã cu un englez, cea care avea sã devinã mai târziu cea de-a doua so!ie a sa; din lipsã deinstrumentiºti, ea a trecut dupã un timp la violã). Treptat, orchestrei de camerã i se adaugã suflãtori, devenind, la al cincilea concert, orchestrãsimfonicã micã. La 18 decembrie 1946, se executã prima datã o simfonie de Beethoven (a V-a), înacelaºi an orchestra primind numele de „Asocia!ia Filarmonicã Gh. Dima”. La 27 februarie 1947, i seacordã personalitate juridicã, Dinu Niculescu fiind confirmat ca director ºi dirijor permanent, la 1iulie 1947. Începând cu 1 ianuarie 1948, orchestra primeºte subven!ie permanentã de la stat. Încalitate de conducãtor muzical ºi apoi de director permanent (1947-1949), Dinu Niculescuelaboreazã ºi conduce întregul plan de activitate artisticã ºi dezvoltare tehnicã a orchestrei, dirijândexclusiv toate concertele (începând cu primul, din iunie 1945), pânã în anul 1947, luna noiembrie,când începe colaborarea cu dirijori strãini. O nouã etapã se deschide în fa!a Filarmonicii, odatã ce devine Orchestrã de Stat. Îºi dauconcursul, ca soliºti, membrii fruntaºi ai orchestrei (Emil Weinberger, Edda Togãnel), ca ºi soliºti din afara orchestrei (Ilona Weiss, Emanoil Bernfeld). Încep sã fie coopta!i instrumentiºti-soliºti aiFilarmonicii din Bucureºti (Nistor Stavãr, Pavel Tornea, Ionel Dumitru). Sunt programa!i soliºti din!arã (Ion Voicu, Radu Aldulescu, Mihai Constantinescu) ºi dirijori (Mircea Bârsan, ConstantinSilvestri, Antonin Ciolan, George Georgescu). Iatã ce noteazã, în Cartea de Aur a Filarmonicii,George Georgescu, dupã concertul din 6 mai 1949: „Muzicalitate, elan, dorin!ã vãditã de a înfãptuilucru frumos ºi o disciplinã deosebitã, iatã un mãnunchi de calitã!i ale orchestrei simfonice «Gh.Dima» din Braºov, care face cinste membrilor ei ºi mult apreciatului educator, Dl. Profesor DinuNiculescu. Mul!umiri ºi recunoºtin!ã”. Maestrul Dinu Niculescu se exprimã astfel în caietul-program „A V-a aniversare” (1949-1954):„Cu adâncã emo!ie mã gândesc la perioada anilor 1949-1951, când Filarmonica devenise unadevãrat ºantier, când nici un efort n-a fost precupe!it, nici un sacrificiu n-a fost ocolit ºi nici unmijloc n-a fost neglijat, în ac!iunea pentru ob!inerea unei calitã!i sporite în prezentarea concertelor;astfel, se organizeazã schimburi de experien!ã, se practicã muzica de camerã ºi se organizeazãconcerte interne, se !in repeti!ii cu grupele instrumentale, sub conducerea ºefilor de partide. Încadrul repeti!iilor de orchestrã, se dau ample lãmuriri cu privire la compozitori ºi opera executatã,din punct de vedere istoric, al formei, al con!inutului ºi al problemelor speciale de orchestra!ie.Pentru piesele mai pu!in executate, se organizeazã audi!ii pe discuri. Dupã fiecare concert, se face oamplã analizã a repeti!iilor ºi a concertului, în scopul eliminãrii tuturor deficien!elor ºi alîmbunãtã!irii metodelor de muncã. De asemenea, meritã sã fie eviden!iatã activitatea coordonatoare ºi solisticã a concert-maestrului orchestrei, Dumitru Teodoru, care, prin aportul sãu de înaltãvaloare artisticã, ridicã la nivel superior execu!ia întregului ansamblu”. În afarã de Dumitru Teodoru, venit de la Orchestra Radio din Bucureºti, unde fuseseconcert-maestru, Dinu Niculescu se putea baza pe câ!iva instrumentiºti foarte valoroºi: flautistul
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Eugen Vieru, oboistul Anselm Honigberger, fagotistul Mihai Marinescu, clarinetistul TeodorCiubotaru, trompetistul Ion Cârjan, cornistul Ilie Caloianu. Mai presus de toate, cel cãruia îi revine întregul merit pentru „construirea” acestei orchestre, afost Dinu Niculescu. El i-a modelat pe instrumentiºti, lucrând pe grupe de instrumente ºi pe partide, el punea arcuºuri, el îi învã!a diferite atacuri ºi dubla staccaturã pe suflãtori, el era profesorul ºi maestrul lor. În primul rând, avea o selec!ie de auz formidabilã; în al doilea rând, fusese înzestrat cu „o mânãde aur”: gesturile lui erau precise, plastice ºi energice, de o fantasticã limpezime ºi expresivitate,mergând direct la !intã. Nu în ultimul rând, dãdea dovadã de o seriozitate proverbialã, îmbinatã cu ocapacitate de muncã ieºitã din comun. Nu se prezenta în fa!a orchestrei decât în momentul în carecunoºtea perfect lucrarea.Fiind atât de exigent cu sine, impunea ºi celor din jurul sãu disciplinã ºi seriozitate. Nu admitealucrul fãcut de mântuialã, ceea ce i-a adus multe neplãceri din partea celor leneºi sau a celor ce nu seputeau ridica la nivelul idealului sãu. De o inteligen!ã deosebitã, cu un temperament vulcanic, emana din el un magnetism caredomina orchestra ºi captiva publicul. Ardea în interior ca o flacãrã, trãia fiecare simfonie ca pe odramã existen!ialã, la care participa cu toatã fiin!a. Vibra mai cu seamã la momentele tensionate, pecare le reda cu mare for!ã. Ca unul ce studiase filosofia, era frãmântat de probleme profunde ºipreocupat de filosofia artei. Pornea totdeauna de la o concep!ie interpretativã, pe care încerca s-o facã inteligibilã orchestrei. Se afla cu fiecare autor în epoca respectivã, demonstrând o elevatã viziunestilisticã. Poseda o bibliotecã valoroasã ºi o discotecã cu douã sau trei variante, pentru fiecare dinmarile lucrãri orchestrale. Sub aceste auspicii, Filarmonica avea sã devinã, în scurt timp, o orchestrã de prim rang. Dupãconcertul din 23 ianuarie 1952, Theodor Rogalski scrie urmãtoarele în Cartea de Aur: „Filarmonicabraºoveanã este în mare progres ºi, necontestat, cea mai bunã orchestrã din provincie. Întregconcertul a fost foarte bine executat, coardele au avut atac ferm ºi strãlucire, suflãtorii au frazatfrumos ºi cu sim!ire. Mul!umesc tuturor pentru concursul dat ºi le urez mari succese în muncã,alãturi de valorosul lor conducãtor, Dinu Niculescu”. Pe nesim!ite, Filarmonica din Braºov a abordat opere tot mai preten!ioase, ajungând la un vastrepertoriu. În cei 17 ani în care s-a aflat sub magica baghetã a lui Dinu Niculescu au fost interpretateoperele cele mai reprezentative ale repertoriului simfonic: simfonii de Haydn, Mozart, Beethoven,Schubert, Schumann, Mendelssohn-Bartholdy, Brahms, Ceaikovski, Dvorak, Berlioz, Franck,Skriabin, Haciaturian, ªostakovici, dar ºi poeme simfonice, ca Preludiile de Liszt, Don Juan deRichard Strauss sau Uvertura Tannhäuser de Wagner. Se cuvine sã subliniem faptul cã Dinu Niculescu a fost invitat de Constantin Silvestri sã dirijezeFilarmonica din Bucureºti. Între anii 1950 ºi 1960, a fost invitat de 16 ori la Ateneul Român, unde adirijat, cu mare succes, de 10 ori Filarmonica „George Enescu”, de 2 ori Orchestra Radio ºi de 4 oriFilarmonica „Gh. Dima”. A avut soliºti pe: Alexandru Demetriad, Irina Lãzãrescu, GheorgheHalmoº, Gaby Grubea, Vladimir Orlov, Vasile Jianu, Virgil Pop, Mihai Constantinescu, NicolaeDrãgoi, Iakov Zak. Despre aceste concerte, au apãrut cronici elogioase, scrise de J.-V. Pandelescu,Ion Dumitrescu, Edgar Elian. Concertul din 22 ianuarie 1959, de la Ateneu, cu Orchestra Radio, i-ainspirat lui George Bãlan un frumos articol, publicat în „Gazeta Literarã” nr. 5 din 29 ianuarie 1959, intitulat O interpretare demnã de ªostakovici. Ultimele rânduri ale articolului, scrise dupã audiereaSimfoniei a XI-a, sunã astfel: „Venisem la concert purtând încã proaspãtã imaginea interpretãrii deneuitat a lui Stokovski. Mã temeam sã nu alterez aceastã imagine. Teama s-a dovedit însãneîntemeiatã. Departe de mine gândul de-a face o compara!ie între cei doi dirijori. Dar cã Dinu
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Niculescu este un eminent conducãtor de orchestrã, un autentic ºi serios artist, care stã în primul rând,ce urmeazã lui Georgescu ºi Silvestri – aceasta trebuie spus rãspicat. Dorim sã-l avem cât mai des înmijlocul nostru, în Bucureºti, unde nevoia unor asemenea for!e calitative se simte destul de acut”. Un capitol special în activitatea artisticã a marelui artist îl reprezintã contribu!ia sa lacunoaºterea muzicii româneºti. Mul!i compozitori români au beneficiat de mãiestria lui: Gh. Dima,Iacob Mureºianu, George Enescu, Sabin Drãgoi, Ion Hartulary-Darclée, Paul Constantinescu, Ion ºiGheorghe Dumitrescu, Constantin Silvestri, Mihail Andricu, Alfred Mendelsohn, Ludovic Feldman,Anatol Vieru, Achim Stoia, Sergiu Natra, Mar!ian Negrea, Zeno Vancea, Nicolae Buicliu, AlfredAlessandrescu º.a. În articolul Filarmonica de Stat «Gh. Dima» din Oraºul Stalin (astfel se chema Braºovul în aniistalinismului) din Revista „Muzica” nr. 4 din 1953, Ion Dumitrescu scrie, printre altele: „Îndrãgostitde crea!ia româneascã, dirijorul Dinu Niculescu n-a lãsat sã-i treacã nici un concert, fie în oraºulsãu, fie în celelalte centre din !arã, unde a fost chemat, fãrã sã dirijeze mãcar o operã româneascã,pentru a cãrei execu!ie strãlucitã n-a precupe!it nici o ostenealã. Aceastã frumoasã atitudine fa!ã decultura româneascã îi face cinste lui Dinu Niculescu”. Cu o profundã admira!ie ºi recunoºtin!ã, au adus mãrturii despre el compozitorii Aurel Stroe,Theodor Grigoriu ºi Doru Popovici, cãrora le-am solicitat amintiri despre artistul braºovean. Ca acompaniator, Dinu Niculescu a fost neîntrecut. To!i marii soliºti ai României s-au perindatpe la Braºov, unii dintre ei dorind sã facã o repeti!ie generalã cu un Maestru, înainte de un concertimportant în strãinãtate: Ion Voicu (de 12 ori), Radu Aldulescu (de 9 ori), Silvia ªerbescu ºi ValentinGheorghiu (de 6 ori), Vasile Jianu (de 3 ori) ºi lista ar putea continua. De peste hotare, au cântat subbagheta sa soliºti ca: Tatiana Nikolaeva, Barbara Hesse-Bukovska, Iakov Zak. To!i aceºtia au notatgândurile lor în Cartea de Aur a Filarmonicii, având cuvinte pline de cãldurã ºi admira!ie fa!ã deorchestrã ºi, în primul rând, fa!ã de Dinu Niculescu. Nume mari ale artei dirijorale, ca: George Georgescu, Constantin Silvestri, Teodor Rogalski,Alfred Alessandrescu, Constantin Bobescu, Emanuel Elenescu, Antonin Ciolan, Carlo Zecchi, l-auadmirat ºi respectat în mod cu totul deosebit pe Dinu Niculescu.   Un alt capitol important al activitã!ii lui Dinu Niculescu îl reprezintã turneele, pe care le-aîntreprins cu Filarmonica „Gh. Dima” sau singur, prin toatã !ara. Câteva exemple: de 15 ori laBucureºti, la Ateneu, de 13 ori la Cluj, de 8 ori la Mediaº ºi Tg. Mureº, de 7 ori la Sighiºoara ºiTimiºoara, de 5 ori la Iaºi, Arad ºi Constan!a, ºi lista continuã. Este necesar sã men!ionãm faptul cãaceste concerte se bucurau de un succes imens: ova!iile ºi chemãrile la scenã nu se mai sfârºeau, iarbisurile erau ceva obiºnuit, ajungându-se ºi la 6 bisuri la un concert!Dupã concertul de la Arad, din 10 mai 1958, József Nagyhalmágyi scrie un minunat articol, înziarul maghiar „Vörös Lobogó”, intitulat A strãlucit în mii de culori Simfonia «Din Lumea Nouã» deDvorak, din care redãm câteva rânduri: „Arta dirijoralã a lui Dinu Niculescu a copleºit cu puteresugestivã. Elanul dirijorului a strãbãtut orchestra ca un suflu magic, inspira!ia lui a cuprins totul ºi,în acest extaz comun, muzicieni ºi public, au fost pãrtaºi la actul crea!iei … Aceastã realizareexcep!ionalã a fost rãsplãtitã cu o nemaiîntâlnitã însufle!ire, ova!ii ºi aplauze, ce nu se mai sfârºeau”(partea a III-a a Simfoniei a trebuit sã se repete). Din pãcate, doar trei !ãri – ºi acelea comuniste – au avut ºansa de a-l cunoaºte pe marele nostrudirijor: Bulgaria, Polonia ºi Cehoslovacia. Succesele au fost ºi acolo deosebite. La 18 ºi 20 noiembrie 1960, la Ruse, au avut loc douã concerte de muzicã româneascã absolut memorabile: LudovicFeldman – Suita simfonicã nr. 2, Paul Constantinescu – Concertul pentru pian ºi orchestrã nr. 1(solist Valentin Gheorghiu) ºi George Enescu – Simfonia I. 
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Din cele 639 de concerte dirijate de Dinu Niculescu, 376 au fost simfonice, iar restul educative ºi populare. La ini!iativa lui, s-au organizat primele concerte educative din !arã, numite ºiconcerte-lec!ii, încã din 1946. Ele erau destinate elevilor ºi studen!ilor. În ceea ce priveºte concertelepopulare, ele constau în deplasarea orchestrei în fabrici, uzine, ºantiere, ateliere, cãmine culturale,licee, cluburi muncitoreºti, sindicate. O altã institu!ie care a atins un înalt nivel, datoritã lui Dinu Niculescu, a fost Teatrul Muzical dinBraºov. Începuturile acestei institu!ii aproape se confundã cu mare parte din activitatea dirijoralã a lui Dinu Niculescu. A dirijat cu mare succes operele: Cio-Cio-San ºi Boema de Giacomo Puccini,Bãrbierul din Sevilla de Gioacchino Rossini, Traviata ºi Rigoletto de Giuseppe Verdi; opereteleLiliacul de Johann Strauss, Crai Nou de Ciprian Porumbescu, La ºezãtoare de Tiberiu Brediceanu,Boccaccio de Franz von Suppé, Ana Lugojana de Filaret Barbu; baletul Fântâna din Baccisarai deBoris Asafiev. Un loc aparte îl ocupã în via!a Maestrului opera Trandafirii Doftanei de Norbert Petri, pe unlibret de Daniel Drãgan, din mai multe motive. Întâi de toate, trebuie sã reliefãm contribu!ia lui DinuNiculescu la orchestrarea operei. Apoi, în aceastã operã, ºi-a fãcut debutul Ludovic Spiess. Nu înultimul rând, aceastã lucrare a constituit cântecul de lebãdã al artistului, care a dirijat-o cu un imenssucces, la Braºov ºi la Bucureºti, dar ºi cu ultimele puteri …Existã încã douã domenii în care Dinu Niculescu a excelat. Primul îl reprezintã activitatea sadidacticã, la Liceul „Meºotã”, la Conservatorul Muncitoresc, la ªcoala Medie de Muzicã ºi la ªcoalaPopularã de Artã din Braºov. În primii ani, îl aflãm la Catedra de Teorie ºi Solfegii, pentru ca, maitârziu, sã fie profesor la Catedra de Orchestrã (ªcoala Medie de Muzicã – 1950-1963) ºi la cea deDirijat Coral (ªcoala Popularã de Artã – 1953-1963).Cel de-al doilea îl constituie activitatea ca dirijor de cor (iunie 1943-septembrie 1948, a dirijatcorul bisericii „Sf. Adormire” din Braºov; noiembrie 1941-februarie 1949, a dirijat corul Uzinelor„Steagul Roºu”). Nu sunt singurele coruri pe care le-a dirijat; de câte ori era nevoie de o mânã demaestru, el era cel solicitat. Activitatea artisticã prodigioasã a lui Dinu Niculescu a fost rãsplãtitã cu Ordinul Muncii cl. aIII-a, în noiembrie 1953, ºi cu titlul de Artist emerit, în 1954. Din pãcate, o boalã nemiloasã i-acurmat firul vie!ii la nici 54 de ani, la 12 septembrie 1963, în plinã glorie, exact atunci când erachemat sã dirijeze la Paris …Urmele lãsate în sufletele celor care l-au cunoscut sunt deosebit de puternice. Fie cã este vorbade instrumentiºti, cântãre!i, dirijori, compozitori, foºti elevi sau persoane din public, to!i, la unison,mi-au povestit despre Dinu Niculescu lucruri minunate, ca despre un artist genial, dãruit în întregimemuzicii. Drumul sãu artistic a fost scurt, dar încãrcat de semnifica!ii. Se poate spune cã via!a lui aechivalat cu o jertfã depusã pe altarul Muzicii, de la primul concert al Filarmonicii ºi pânã la ultimul,cu Simfonia a IX-a de Beethoven, având ca soliºti pe Emilia Petrescu, Martha Kessler, Ion Piso ºiMarius Rintzler. Acest concert-apoteozã a avut loc la 25 ºi 26 iunie 1962, ºi a fost dirijat cu ultimeleputeri. Funeraliile lui Dinu Niculescu au fost impresionante, ca ale unui adevãrat „Rege al Muzicii”.Instrumentiºtii, îmbrãca!i în frac, au cântat Marºul funebru din Eroica beethovenianã. Cortegiulfunebru a fost înso!it de mii de oameni, iubitori ai muzicii, care ºi-au luat rãmas bun de la un mareartist al Braºovului. Din fericire, moºtenirea artisticã a lui Dinu Niculescu a trecut în întregime asupra fiului, AurelNiculescu. Înainte ca el sã se nascã, Dinu Niculescu a compus o Monodie pentru violoncel solo … Întoate domeniile în care a activat, Aurel a fost ºi este un artist de prima clasã. A început ca violoncelistsolist, cântând cu toate Filarmonicile din !arã. A continuat ca membru al Cvartetului „Philarmonia”,
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timp de 12 ani, cu care a concertat atât în !arã, cât ºi în strãinãtate (George Nicolescu – vioara I, Dorel"incu ºi Igor Turjanschi – vioara a II-a, Gheorghe Jalobeanu – violã). Ca dirijor, la fel de înzestrat ca tatãl sãu, a condus toate orchestrele simfonice din !arã, pânã înanul 1992. A fost membru al Trioului ªtefan Gheorghiu (Mihaela Martin) – vioarã, ValentinGheorghiu – pian, precum ºi al unui Trio de coarde, cu Daniel Podlovschi – vioarã ºi Valeriu Pitulac– violã, pânã în anul 1997.Ultima activitate cãreia i s-a dedicat a fost ºi este cea pedagogicã – profesor ºi dirijor alorchestrei studen!ilor ºi profesor de violoncel la Universitatea de Muzicã din Bucureºti, ca ºi laFacultatea de Muzicã a Universitã!ii „Transilvania” din Braºov, unde predã ºi muzicã de camerã. A fãcut parte din juriul Concursului interna!ional de dirijat „Dinu Niculescu”. Sperãm cã acestconcurs va fi din nou organizat, aºa cum sperãm cã vom reuºi sã realizãm câteva ac!iuni care sãreaducã în prim plan figura celui ce a fost Dinu Niculescu.Le chef d’orchestre Dinu NiculescuRésuméL’illustre chef d’orchestre Dinu Niculescu était surnommé « Musicus », parce qu’il s’étaitdévoué entièrement à la musique et parce que, pendant 27 années (1936-1963), il a été le cœur de lamusique de Braæov. Ainsi, en outre de l’Orchestre Philharmonique et le Théâtre Musical, nous letrouvons comme maître de chapelle ou chef de chœurs de travailleurs et aussi comme professeur auLycée « Dr. Ioan Meæotã », au Conservatoire des travailleurs, à l’École de Musique et à l’École desArts. Son nom est lié à la constitution de la Philharmonie de Braæov, le 2 février 1945, lui étant celuiqui a continué la tradition des chefs d’orchestre Anton Brandner, Max Krause, Paul Richter et VictorBickerich.  Il faut souligner, dès le début, le fait qu’il a mené un travail titanesque au pupitre de l’orchestre,parce que les instrumentistes étaient soit des amateurs, soit des dilettantes de restaurants. Il les aenseigné tout, depuis les notes et jusqu’aux derniers secrets du texte musical. Son travail commetrompettiste dans l’Orchestre Philharmonique de Iaæi et dans l’orchestre du Théâtre « Cãrãbuæ » deBucarest, l’a aidé surtout dans les conseils compétents qu’il pouvait donner aux musiciens quijouaient des instruments à vent.
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