
LG SIGNATURE visar premiumprodukter som kombinerar konst och teknik i London 

LG SIGNATURE ställer ut och diskuterar kopplingen i kvalitetsdesignens kärna på London Design 
Festival 

LONDON, 19 september 2019 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE var värd för Masters' Talk, en 
exklusiv föreläsning och paneldiskussion som fokuserade på den nära kopplingen mellan konst och 
teknik på årets London Design Festival. Premiummärket bjöd in välkända aktörer från olika branscher 
för att dela med sig av insikter i hur de två elementen är sammanlänkade. LG SIGNATURE deltog för 
första gången i London Design Festival och visade upp den kompromisslösa design och avancerade 
funktion som har gjort de lyxiga hushållsmaskinerna oumbärliga för kräsna konsumenter i hela 
världen. 

Föreläsningen hölls av Massimiliano och Doriana Fuksas, det äkta paret bakom den välkända 
arkitektbyrån Studio Fuksas. De talade om hur man kan skapa en ljus och elegant framtid med 
modern arkitektur. Den informativa föreläsningen belyste Studio Fuksas designfilosofi och distinkta 
arkitektoniska skapelser. De kloka orden från Fuksas fick gensvar hos den unga publiken och väckte 
intresset för god design. 

Den högprofilerade paneldiskussionen ägde rum efter föreläsningen. Deltagare var förutom 
Massimiliano Fuksas den respekterade och berömda urmakaren Antoine Preziuso, bildkonstnären 
Matt Clark som även grundat det Londonbaserade kollektivet United Visual Artists (UVA) samt Chung 
WookJun, chef för Home Appliance & Air Solution Design Lab. på LG Electronics. Diskussionen var 
fokuserad på den starka kopplingen mellan konst och teknik, i linje med LG SIGNATUREs 
varumärkestema Art Inspires Technology, Technology Completes Art,. Man nämnde moderna 
mästerverk som exemplifierar det organiska förhållandet och deras inverkan på modern design och 
betydelse för framtida trender. 

"Teknik utgör en del av skönheten och värdet, i synnerhet när den når en viss nivå som inte kan 
efterliknas. LG SIGNATURE-produkterna, som kombinerar avancerad teknik och design, är snygga 
och skönhet ger ett löfte om lycka," sa Antoine Preziuso. Han är urmakaren som blivit känd för sin 
Tourbillon-design som kan visa den exakta tiden med mindre än en sekunds avvikelse. Urmakarens 
legendariska klockserie är dekorerad med meteorfragment och är ett övertygande argument som 
stöder hans tes. 

Studio Fuksas-teamet är experter på att kombinera form och funktion för bättre användbarhet och 
hållbarhet och har tillsammans med LG SIGNATURE utformat utställningsmontern på IFA 2019. De 
har en stark övertygelse om att arkitektur som är både vacker och tekniskt avancerad ger ett större 
värde. "Äkta mästerverk har en perfekt harmoni mellan skönhet och teknik och ger en glimt av något 
som är bättre än det går att föreställa sig." 

Bildkonstnären Matt Clark berättade om hur konst och teknik kommer att fungera tillsammans i 
framtiden och betonade vikten av grunddrag. "Precis som LG SIGNATURE OLED TV kan användas 
som en ljusavgivande tavla, öppnar konst och teknik upp ett helt nytt potentialområde. Tekniken 
förändras konstant, men det är viktigt att förmedla konceptets grunddrag." 

Chung WookJun, chef för Home Appliance & Air Solution Design Lab. på LG Electronics, bidrog till 
diskussionen ur ett industridesignperspektiv. Med förmånen att dela scenen med de bästa i respektive 
fält sa Chung: "Vi strävar instinktivt efter den bästa kombinationen av funktion och estetik för att skapa 
innovativa produkter som ger användarna nya sätt att leva, med lösningar som vårt röststyrda kylskåp 
och teven med en skärm som kan rullas upp och ned. Jag är mycket optimistisk när det gäller hur 
konst och teknik kommer att förändra och förbättra världen och våra livsutrymmen." 

LG SIGNATUREs utställningsmonter på London Design Festival har utformats i samarbete med 
Wallpaper*, en brittisk mode- och livsstilspublikation. Utställningen hölls i det historiska Somerset 
House där besökarna kunde se det senaste utbudet av LG SIGNATURE-produkter tillsammans med 
fantastiska skulpturer med samma minimalistiska estetik som premiummärket. Några av de nyaste LG 



SIGNATURE-produkterna är OLED TV W, kylskåp med franska dörrar, kylskåp med frys, vinkyl, 
tvättmaskin och torktumlare, luftrenare och luftkonditionering. 

Om LG SIGNATURE 
LG SIGNATURE är det första ultrapremiummärket med flera produktkategorier från den globala 
innovatören LG Electronics. LG SIGNATURE tillgodoser behoven hos de mest krävande kunderna 
med en toppmodern upplevelse som är ren, sofistikerad och lyxig. De distinkta LG SIGNATURE-
produkterna kombinerar det bästa av det LG har att erbjuda och har utformats med deras sanna 
grunddrag i åtanke. De har strömlinjeformats för att fokusera på varje produkts funktion samtidigt som 
de har den moderna design som kännetecknar LG SIGNATURE. http://www.lgsignature.com/. 

KONTAKT: Hajin Lee, hajin.lee@hkstrategies.com, arbete: +82 2 2287 0923 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.lgsignature.com_&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=uog6ENkJ5loLUpC65oh3usMVeGfIpumscoWi4rlQLeI&m=zq9YHgISxOKsTiPTYHQQ-k09T50vRdIdr_JGSFWv4e0&s=-wkUVMtJ7JS2dnBpZ1U61IoeQ5bqMFYzL9PxU1i5Qas&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.lgsignature.com_&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=uog6ENkJ5loLUpC65oh3usMVeGfIpumscoWi4rlQLeI&m=zq9YHgISxOKsTiPTYHQQ-k09T50vRdIdr_JGSFWv4e0&s=-wkUVMtJ7JS2dnBpZ1U61IoeQ5bqMFYzL9PxU1i5Qas&e=

