
 قنية الفن والتنموذًجا للتناغم بين  في قلب لندنتقدم  إل جي سجنتشر

 على تجسيد روح جودة التصميم  إل جي سجنتشرقدرة  يوفر منصة لعرضمهرجان تصميم لندن 

 

ممثلة إل جي استضافت  --/ بي آر نيوزواير /  2019سبتمبر،  19العربية المتحدة،  اإلمارات دبي،
وهو  «نقاش الخبراء»العام مهرجان تصميم لندن هذا خالل فعاليات  سجنتشربعالمتها التجارية إل جي 

 العالمة التجارية الممتازة دعتو  والتقنية.محاضرة حصرية وحلقة نقاش تسلط الضوء على العالقة بين الفن 
العالقة بين هذين عن  همر نظوجهات مختلف التخصصات لتبادل عدًدا من األسماء الالمعة في  إلى الحلقة

 ألول مرة في إل جي سجنتشرومن خالل مشاركة عالمة نفصم. تال بوشائج  طان مًعارتبالعالمين وكيف ي
ي جعلت من توالوظائف المتقدمة الالفريد تصميم لل هذا العام، قدمت نموذًجا غنًيا مهرجان لندن للتصميم

 .للمستهلكين المميزين في جميع أنحاء العالم جذابةضرورة هذه المنزلية الفاخرة تشكيلة األجهزة 

شركة الهندسة  انيقود اللذانزوجة الزوج و ال، اسسماسيميليانو ودوريانا فوك تحدثت المحاضرة التي ألقاهاو 
فن العمارة الذي يصنعه أناقة  األكثرو األكثر إشراًقا  مستقبلالعن ، ساساستوديو فوك، المعمارية الشهيرة

ستوديو يمتاز بها اة التي تصميمبعض جوانب النقاشات الفلسفة ال على اً أيضسلطت الضوء و المعاصرة. 
من  الشباب شريحةلدى طيًبا ى صد العميقةاس سفوك وجدت أفكاروإبداعاته المعمارية المميزة. و فوكساس 
 .ودةالجعالية ميم االتصالعمل على إبداع  مواصلةل ا أكبرلديهم شغفً وحفزت الجمهور 

اس إلى أنطوان سانضمام ماسيميليانو فوك، التي جرت بعد المحاضرة، شهدت حلقة النقاش رفيعة المستوى 
بصري الفنان ال، مات كالركو النطاق؛  ةواسعبشهرة عالمية صانع الساعات المستقل الذي يحظى ، بريزيوسو
رئيس مختبر تصميم األجهزة ، وتشونغ ووك جون  ،في لندن «ةالمتحدالبصريين مجموعة الفنانين » ومؤسس

 إل جي سجنتشر العالمة التجاريةشعار مع  وانسجاماً ل جي إلكترونيكس. إفي ، تكييف الهواءالمنزلية وحلول 
مس وال، قنيةتركز النقاش على العالقة القوية بين الفن والت «ن،فالفن يلهم التكنولوجيا، التكنولوجيا تكمل ال»

وآثارها ، والتأثير المستمر لهذه األعمال على التصميم المعاصر، روائع حديثة تجسد هذه العالقة العضوية
 .المستقبلية كذلكعلى االتجاهات 

والذي يحظى بتقدير كبير لتصميمه  حسب الطلب الساعات ةعاصنالمبتكر في وقال أنطوان بريزيوسو، 
صحيح تماًما أن التقنية حينما »ثانية بأجزاء الالثوري التوربيوني الثالثي الذي يحافظ على دقة ضبط الوقت 



إل  إن منتجاتالقيمة. و جزًءا من الجمال فإنها ترتقي لتصبح  ،تقليده يصعبمعين فريد تصل إلى مستوى 
الجمال هذا و نوع من الجمال الحقيقي، المتقدمة والتصميم تقنية البين  الذي تجسده تكاملالو ، جي سجنتشر

تصميمًيا جمااًل  يةنيزك تتضمن أحجارا الساعاتي األسطورية التيهذا  سلسلةوتقدم  «.دائًما بالسعادةيعدنا 
 .حجتهدعم ي

جناح العالمة التجارية في لتصميم  إل جي سجنتشرالذين تعاونوا مع ، ستوديو فوكساساخبراء وأبرز 
وقالوا على إيمانهم بقيمة الهندسة المعمارية التي تجمع بين الجمال والتقنية المتقدمة. ، 2019يفا إمعرض 

 أضيف بجرعات معينةالتي ريد إبداعه والتقنية تام بين الجمال الذي تالتناغم الالفنية من روائع اليأتي إبداع »
 «أجمل مما تخيلوه أو خطر ببالهم حًقارائًعا  يًئاالناس شمنح و ، اللتقاط تلك اللحظة من الفن

وقال مات كالرك على أهمية الجوهر  بصري المستقبل، أكد الفنان ال قنية فيالفن والتعميقة لتالقي نظرة وب
تقنية الفن والسيواصل ، اللوحات اللونية كنوع من إل جي سجنتشر ز أوليد من اتلفيمكن أن يرى تماًما كما »

المهم أن تتغير باستمرار، فإن قنية على الرغم من أن التو من اإلمكانات.  اجديدً  مجااًل فتح ما ي مًعاالتفاعل 
 «إلى المتلقين.المقصود الجوهر  تبقى األفكار وأن يصل

، ل جي إليكترونيكسإفي  تكييف الهواء، رئيس مختبر تصميم األجهزة المنزلية وحلول ون وكجونغ تش قدم
تحدث عن الحلقة الحوارية و هم في المناقشة من منظور التصميم الصناعي. إذ أسأيًضا إسهاماته القيمة، 

إلى ابتكار أفضل نسعى من الطبيعي أن »قال ففي مجاالت تخصصهم، التي ضمته مع عدد من المبدعين 
بأساليب حياة جديدة، منها منتجات مبتكرة تتيح للمستخدمين االستمتاع تطوير الوظائف والجمال، و بين مزيج 
أنا متفائل  تلتف وتفتح.شاشة تضمن يالذي  والتلفزيون القابل للطيالتحكم الصوتي ثالجتنا التي تعمل ب مثاًل 

  «ل.ألفضنحو االتي نعيش فيها ماكن ستغير العالم واألقنية ندماج الفن والتالالنهائية المحصلة جًدا بأن 

جلة متخصصة في وهي م*، ولبيبرتصميم بالتعاون مع لندن لل مهرجانفي  إل جي سجنتشرت منصة صمم
وعرض التاريخي،  سومرست هاوسمنزل المملكة المتحدة. يقع المعرض في  فيتصميم األزياء والموضة 

تحمل صفات مع سلسلة من المنحوتات المذهلة التي  إل جي سجنتشرأحدث مجموعة من منتجات  هزوار ل
ز اتلف: إل جي سجنتشرالعالمة التجارية المميزة. تشتمل أحدث مجموعة من منتجات تنسجم مع هذه جمالية 

تنقية الهواء جهاز و المالبس  غسالةذات المجمد السفلي و ثالجة الفرنسي و الباب ذات الثالجة الو  أوليد دبليو
 مكيف.الو 



 
 شركة إل جي إلكترونيكس نبذة عن 

إل جي الكترونيكس إنك إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال االبتكارات التقنية وصناعتها، ويعمل لديها 
على مستوى  2018مكتًبا ومنشأة حول العالم. بلغت مبيعات إل جي في العام  140موظفًا في  70000

الترفيه المنزلي"، "االتصاالت مليار دوالر أمريكي، وتتألف الشركة من أربع وحدات عمل هي " 54.4العالم 
المتنقلة"، "األجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "مكونات السيارات". شركة "إل جي" هي إحدى الشركات العالمية 
الرائدة في مجال إنتاج شاشات العرض التلفزيونية المسطحة وأجهزة الهواتف النقالة وأجهزة التكييف والتبريد 

ومنتجات المزودة بتقنية  LG SIGNATUREل ذلك العالمة التجارية الراقية والغساالت والثالجات، ويشم
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