
 

 

 
                  

 

 

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Ian Ritchie, 

arhitect, Royal Academy of Arts, Londra 

        

 

Miercuri, 26 octombrie, de la ora 14, în Aula ”Alexandru Domșa”, Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca va acorda titlul de Doctor Honoris Causa, domnului Ian Ritchie, arhitect 

cu o carieră excepțională.  

Educația sa ca arhitect cuprinde mai multe etape și perioade care au conturat un fundal 

complex. Pornind de la Universitatea John Moore din Liverpool, continuând apoi studiile 

urbane la Oita-Osaka, în Japonia, și mai apoi la PCL Planning School, în prezent 

Universitatea din Westminster, unde a absolvit cu o diplomă cu distincție, acești pași au 

pavat o carieră de succes ca arhitect și consultant pentru cei mai importanți agenți de 

dezvoltare ai profesiei de arhitect din a doua jumătate a secolului al XX-lea și din prima 

jumătate a secolului al XXI-lea. 

A început cariera la Foster Associates în 1972, fiind responsabil de un proiect iconic 

studiat la școala de arhitectură, Centrul de Arte Vizuale Sainsbury. Apoi, în 1976, s-a 

mutat în Franța, unde a activat pe cont propriu, experimentând pe sine propriile principii 

pentru o arhitectură de avangardă. Următoarea perioadă a însemnat pentru Ian Ritchie o 

serie de colaborări cu cele mai importante figuri ale arhitecturii și ingineriei high-tech din 

lume: Michael Hopkins Architects, Ove Arup + Partners, cea mai importantă firmă de 

construcții civile din lume și bineînțeles, Peter Rice, vedeta ingineriei structurale a vremii 

sale. Mai târziu a fondat Chrysalis Architects împreună cu Mike Davies și Alan Stanton, 

apoi Rice Francis Ritchie, la Paris, în 1981. Ritchie Architects a fost fondat la Londra tot 

în 1981. Din 1996 a creat Ritchie Net, o frumoasă rețea de foști angajați ai Ritchie, 

arhitecții fiind sprijiniți în diferite moduri de către mentorul lor pentru atribuirea de 

proiecte. 

În paralel cu activitatea profesională de arhitect, Ian Ritchie și-a adus contribuția în 

organizații și structuri publice în calitate de membru în câteva dintre cele mai importante 



 

 

 
                  

organisme de luare a deciziilor și strategie. A deținut posturi de consilier, consultant, 

comisar, guvernator sau membru al consiliilor de administrație și al grupurilor strategice 

pentru instituții culturale sau agenții de dezvoltare. În plus, a acționat ca președinte, jurat, 

consilier și evaluator pentru diferite organisme de atribuire sau consilii consultative. 

Contribuțiile academice sunt concentrate în principal către Academia Regală de Arte, 

unde Ian Ritchie a activat ca profesor de arhitectură și membru al diferitelor comitete și 

consilii. În plus, a fost profesor invitat, lector sau tutore pentru Oita Kyushu, Westminster, 

AA, Moscow AI, TU Vienna, Cambridge, Leeds, Liverpool și Milano. A susținut prelegeri 

pentru diferite centre culturale, muzee sau universități din Londra, Paris, New York, 

Bruxelles, Berlin, Los Angeles, Varșovia, Beijing, Sofia, București și Veneția. 

Ceea ce îl definește pe Ian Ritchie ca inovator sunt structurile ușoare, sticla în arhitectură, 

procesele industriale și neuroștiințe implicate în design. Unele programe de arhitectură 

au primit o atenție deosebită în creațiile sale, cum ar fi: educație, muzee, teatre și locuințe, 

precum și infrastructuri publice. La nivel de politici, el a acționat la scara problemelor 

globale de mediu, locuințe sociale și arhitectură ca produs cultural. 

Domenii de cercetare 

Materiale noi; sticla, lumina; structuri ușoare; procese industriale; energie; educaţie; 

muzeologie; teatru, locuințe; master planning, urbanism; culoare, neuroștiința ca 

instrument de proiectare. 

Preocupări în domeniul politicilor publice 

Proiectare pluri-disciplinară în mediul construit; Creșterea calității designului în locuințe 

sociale; Colaborări internaționale în domeniul designului; Creșterea gradului de 

conștientizare la nivel guvernamental că arhitectura este un produs cultural; Design 

inteligent din punct de vedere al mediului și cu emisii reduse de carbon. 

Scrierile lui Ian Ritchie sunt de asemenea ample. A semnat 14 cărți, a avut contribuții 

majore în 21 de cărți, a scris introduceri pentru 8 cărți, a scris 53 de articole pentru 

diferite reviste foarte importante și a recenzat 8 cărți. Pe de altă parte, peste 160 de 

publicații din întreaga lume s-au referit la lucrările sale. 



 

 

 
                  

A fost recompensat cu o serie de premii pentru activitatea profesională personală și în 

echipă. Printre premiile personale, Ian Ritchie a primit diferite premii pentru inovație.  

El este, de asemenea, membru ales al Academiei Regale, membru ales al Akademie der 

Künste, Comandant al Imperiului Britanic și membru al Academiei Regale de Muzică, 

Honorary Fellow Royal Incorporation of Architects din Scoția și Honorary Fellow 

American Institute of Architects. A primit aproape 100 de premii de practică. 

Comunitatea academică a Facultății de Arhitectură și Urbanism și a Universității Tehnice 

din Cluj-Napoca, își exprimă onoarea, mândria și recunoștința pentru contribuția sa la 

dezvoltarea studenților la arhitectură din Romania și a comunităților academice și 

profesionale. Toate perspectivele asupra corpului său de lucrări inspiră tânăra generație 

cu o înțelepciune solidă.  

Activitatea profesională pe larg shorturl.at/dsy13 

 

 

 

 

 

 


