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L’exposició Ramón Esteve en l’IVAM és un viatge a través de les obres 
desenvolupades por l’arquitecte y dissenyador durant més de 20 anys de 
trajectòria professional. 
 
Concebuda per a submergir al visitant en l’univers creatiu i formal de l’estudi, la 
instal·lació converteix la Sala de la Muralla del museu en una gran caixa negra 
que convida a conéixer els projectes a partir de les fotografies, plans, textos i 
esbossos espectacularment presentats. D’aquesta manera, el “viatger” 
descobreix en l’exposició la varietat present en l’obra de l’arquitecte valencià: 
des del Centre d’Investigació Príncep Felipe en la Ciutat de les Arts i les 
Ciències fins a diverses col·leccions de mobiliari, passant per edificis públics i 
vivendes.  En cada treball, l’espectador percep les constants de l’estudi: 
harmonia, serenitat, atemporalitat, atmosfera, universalitat, contextualització. 
 
L’editorial Ruzafa Show ha realitzat un catàleg que inclou parts de l’exposició i 
textos inèdits sobre el treball de Ramón Esteve, a càrrec de Cristina Jiménez, 
Fernando Castro Flórez, José Mª Lozano, Soledad Lorenzo i Ángela Sabio.  
 
El recorregut que proposa l’exposició discorre per quatre àrees 
complementàries, on descobrim l’estudi, l’arquitectura, els treballs de disseny 
industrial i els concursos en què ha participat Ramón Esteve.  
 
Estudi  en ubica en el temps i l’espai de l’ exposició, amb una presentació de 
l’arquitecte i dissenyador i un resum cronològic i visual del 20 anys de 
trajectòria. 
 



RAMÓN ESTEVE. ARQUITECTURES 

Arquitectura submergeix al visitant en l’univers creatiu i formal de Ramón 
Esteve com a arquitecte. Una sèrie de panells retroiluminats de fotografia, 
textos, plans i esbossos  ens acosten al llenguatge visual present en els edificis 
públics i les vivendes particulars desenvolupats per l’estudi. 
 
Continuant el recorregut que ens marca l’exposició, coneixem en Disseny 
alguns dels mobles més destacats de la seua trajectòria com a dissenyador. 
L’àrea ens envolta en fotografies, esbossos i peces de mobiliari.  
 
Finalment, Concursos  ens acosta al últims projectes abordats per l’estudi, 
presentats en forma de projeccions de vídeo i maquetes, identificades per 
notes dominants de color. 
 
Ramón Esteve. Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Madrid en 1990, la seua activitat es centra tant en el com de l’arquitectura com 
en el del disseny industrial, l’interiorisme i la comunicació visual. A més, des de 
2005 és professor del Departament de Projectes arquitectònics de l’Escola 
Superior d’Arquitectura de València. 
 
Els seus coneixements comprenen tant el camp de l’arquitectura com el 
disseny d’interiors o de producte: Primer Premi ex aequo del Col·legi 
d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana (COACV) 2003/2004 pel Centre 
d’Investigació Príncep Felipe, Primer Premi ex aequo en el Concurs per a la 
selecció d’oficines d’arquitectura interior i interiorisme, organitzat per Nh 
Corporate Projects Department en 2007 o Premi Or Associació Dissenyadors 
de la Comunitat Valenciana 2009 per sofà ADN de Joquer. 
 
En el seu propi estudi situat en el Barri del Carmen de València, realitza 
projectes tant per a clients particulars com per entitats públiques. Potenciar el 
caràcter dels materials, l’exhaustiu tractament dels detalls i la coherència formal 
són les constants del seu treball. En molts dels seus projectes, la recerca de la 
relació entre contenidor i contingut li du a dissenyar també el mobiliari. Aquesta 
relació entre arquitectura i mobiliari fa que aquells que viuen en espais que ell 
ha projectat, entenguen amb més facilitat el llenguatge arquitectònic. 
 
Ramon Esteve ha participat en diferents exposicions col·lectives com 
VCL_ARQUITECTURA EMERGENTE, organitzada pel Col·legi Territorial 
d’Arquitectes de València en 2001. SUMA I SIGUE DEL DISSENTY A LA 
COMUNITAT VALENCIANA, MuVIM València 2009 i I’M IN LOVE, TOKYO 
DESIGNER’S WEEK 2009, organitzada pel l’ICEX al Japó. 
CENTRE D’INVESTIGACIÓ PRÍNCEP FELIP. 
 


