
Muzeul de Artă Ion Irimescu (Fălticeni) 

  

          Ion IRIMESCU este unul din marii artiști români a secolului al XX-lea. 

          Fiul lui Petre și al Mariei IRIMESCU (sora scriitorului Al. CAZABAN), își petrece copilăria 

și adolescența în Fălticeni, în casa părintească din strada Școala Domnească. Din 1914 urmează 

cursurile Liceului Nicu Gane Fălticeni, făcând parte, alături de viitorii actori Gr. VASILIU BIRLIC 

și Jules CAZABAN, din prima promoție (1924) a școlii. 

           Încă elev în clasa a VI-a liceală, deschide prima expoziție personală. Între 1924-1928 este 

student al Academiei de Arte Frumoase din București, clasa sculptorului Dimitrie PACIUREA, dar 

frecventează și cursurile lui Oscar HAN. Obține o bursă de studii (192-1931) la Școala Română de 

la Paris (cu lucrarea Atlas cu pământul pe umeri), iar în 1937, tot prin concurs, o nouă bursă, 

Dimitrie PACIUREA. 

            Este profesor de desen la Școala Normală din Fălticeni (1928-1930), la Gimnaziu Aurel 

Vlaicu din Pașcani (1934-1936) și la Liceul de Băieți din Slatina (1938-1940). 

Din 1940 își începe cariera universală ca profesor de sculptură la Academia de Arte Frumoase din 

Iași (1940-1950, iar din 1944, rector), la Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj-Napoca 

(1950-1955) și la Institutul de Arte Plastice Ion Grigorescu din București (din 1965). 

              Ion IRIMESCU expune la Salonul Oficial din Paris (1930-1931, distins fiind cu Mențiunea 

de onoare) și la toate saloanele oficiale din București (1923-1943) și Iași (1940-1943) ca și la 

expozițiile (1937-1943) Tinerimii artistice. 

               În anul 1975, marele sculptor face orașului Fălticeni o impresionantă donație (lucrări de 

sculptură, desene, schițe, studii, o bibliotecă cu albume de artă românească și universală), 

îmbogățită mereu cu noi piese se va construi în Muzeul Ion Irimescu, cel mai mare muzeu de autor 

din țară. 

               Loc al copilăriei și adolescenței, al primelor căutări artistice, Ion IRIMESCU alege 

Fălticenii ca antecameră a veșniciei. Artistul își adoarme somnul de veci, alături de părinții și soție, 

în cimitirul bisericii Oprișeni. 

Muzeul 



            Amplasat pe strada Mihai Eminescu, nr. 2 din municipiul Fălticeni, județul Suceava, este 

adăpostit de o clădire monument istoric construită la mijlocul secolului al XIX-lea, realizată într-un 

stil arhitectural sobru și eclectic care în anul 1909 a devenit sediul administrativ al județului 

Suceava. Ulterior, în această clădire și-au desfășurat activitatea Prefectura județului Baia, Consiliul 

Popular Raional Fălticeni, Casa Pionierilor, Casa Radioficării și Casa de Cultură, până în anul 1974 

când a devenit muzeu de artă.  

           Așadar, muzeul a luat ființă în anul 1974 din inițiativa sculptorului Ion Irimescu având la 

bază impresionanta donație a artistului (lucrări de sculptură, desene, schițe, studii, o bibliotecă cu 

albume de artă românească și universală) și a funcționat la început ca secție a muzeului orășenesc 

din Fălticeni. Ulterior, valoarea colecției a crescut, ajungând cea mai bogată colecție de autor din 

țară, iar în 1991 s-a constituit în muzeu de sine stătător.  

              Unul dintre cei mai mari sculptori români și unul dintre marii artiști români ai secolului 

XX, sculptorul Ion Irimescu s-a născut la 27 februarie 1903, în comuna suceveană Preutești și a 

murit la 28 octombrie 2005 în Fălticeni, fiind înhumat în cimitirul bisericii din Oprișeni, lăcaș de 

cult pe care l-a pictat în 1926, pe vremea când era student. A fost profesor și membru al Academiei 

Române. Între 1924 și 1928 a fost student al Școlii Naționale de Arte Frumoase din București, unde 

i-a avut ca profesori de sculptură pe Dimitrie Paciurea și Oscar Han.  

               Expoziția permanentă a muzeului cuprinde peste 300 sculpturi și 1.000 de desene — 

portrete și compoziții, proiecte de monument realizate în tehnica ronde — bosse sau altoreliefuri, în 

gips, lemn, teracotă, marmură, bronz sau plastilină, lucrări de grafică — care reflectă marile teme în 

jurul cărora se țese universul sculpturii artistului: mitologia, maternitatea, muzica, omul ca model în 

univers. Exponatele sunt prezentate în zece încăperi ale muzeului, o parte dintre acestea fiind 

destinate picturilor unor artiști locali.  

                De asemenea, muzeul include și biblioteca personală a artistului alcătuită din circa 1.500 

de volume, dar și spațiul memorial "Ion Irimescu", amenajat în apartamentul în care a trăit artistul, 

situat într-o clădire adiacentă din incinta muzeului.  

 

                În august 2012, după un amplu proces de reabilitare, Muzeul de Artă "Ion Irimescu" a 

reintrat oficial în circuitul turistic rămânând unul dintre cele mai importante obiective turistice 

din Bucovina. 

 


