
 

المزيج المثالي للعالمة التجارية الممتازة المؤلف من البساطة والوظيفية السلسة يبرز عبر األعمال الفنية 
 المعاصرة

 

جي سيغناتشر أسبوع إل جي ستستضيف العالمة التجارية إل  --سيؤول، كوريا الجنوبية، / بي آر نيوزواير/
، وهو سلسلة من المعارض التي يصممها المصمم والمهندس المعماري اإليطالي المعروف 2018الفني 

أليساندرو منديني. وإذ يظهر صورة العالمة التجارية الممتازة وتصميمها الذي ال يضاهى سيتم تنظيم معرض 
انون األول/ديسمبر، بدءا من ألمانيا قبل أن يتوجه إلى الشركة التجارية خالل شهري تشرين الثاني/نوفمبر وك

روسيا وبعدها إيطاليا وإسبانيا. وسيركز المعرض على فلسفة تصميم إل جي سيغنتشر الذي يمتاز بالبساطة 
والتناسق الطبيعي مع األفضل في الفن المعاصر، ليقرن بين العالمة التجارية من المنتجات الفاخرة وأعمال 

نين معروفين مثل أنيش كابور ودانيال بورين وكارال أكاردي )تقدمة معرض ماسيمو مينين فنية من فنا
 إيطاليا(.

الجانب األكثر إثارة لالهتمام لهذه السلسلة الفنية الفريدة يكمن في كيفية تفسير أليساندرو منديني للغة 
مات المميزة لعالمة إل التصميم الخاصة بـإل جي سيغنتشر لخلق شيء مقنع وجديد، مع عرض جميع الس

 -مع دمج عناصر معدنية  –عرضا سينوغرافيا باألبيض واألسود  جي المميزة. وينتج أليساندرو منديني
لترديد الجودة الفريدة لمنتجات الشركة. وقال أليساندرو منديني: "لطالما أعجبتني منتجات إل جي سيغنتشر 

جودة في العالم، من وجهة نظر تكنولوجية ومن وجهة نظر  ألنها فريدة من نوعها للغاية. وأعتقد أنها أعلى
التصميم الجمالي. هاذ األسبوع مفيد لي في تجربة هذه األشياء في أوروبا، إلظهارها وربطها مباشرة بالظاهرة 

 الفنية." 

بدى سيتم عرض سلسلة من األعمال الفنية المعاصرة التي تتوافق تماًما مع جماليات إل جي سيغنتشر التي تت
المحسنة والثالجة والغسالة،  أوليد فوًرا مع التشكيلة فائقة الجودة من منتجاتها. وستعرض الشركة شاشة

وجهاز تنقية الهواء وقبو النبيذ ومجففة الغسيل والثالجة باإلضافة إلى قطع األثاث المهمة من العالمات 
بسيط الذي يتصوره أليساندرو منديني، إلى كاسينا وكابيليني وماجيكس. اإلعداد ال  التجارية المرموقة مثل



إل جي سيخلق بيئة أنيقة وفاخرة تحتفي بتالقي الفن وتصميم المنتجات   جانب األعمال الفنية وأجهزة
 .المتفوقة

نوفمبر( تركيًزا  22إلى  17في ألمانيا )فرانكفورت، من  2018سيتضمن أسبوع الفن من إل جي سيغنتشر 
وإل جي سيغنتشر لتحقيق التوازن الفني والوظيفي. سعت بوهاوس،  بوهاوس سعيي قوًيا على التواصل بين م

، إلى توحيد مختلف التخصصات لخلق 1919المدرسة األلمانية الشهيرة للتصميم التي تأسست في العام 
 .مجموعة متماسكة، ما يعكس ما حققته إل جي بمنتجاتها المميزة

فيذية لمنطقة أوروبا: "إننا مسرورون للغاية ومتحمسون لهذه الفرصة للعمل نا، الرئيسة والمديرة التنايان وقال بر 
كاسينا وماكيس  –األسطوري أليساندرو منديني، مع العالمات التجارية للمالبس المنزلية الفاخرة المصمم مع 

ثة وتقنيتنا الرائدة وغاليريا ماسيمو مينيني إيطاليا. إن تقديم كل هذه األعمال الفنية المذهلة وقطع األثاث الحدي
في مساحة تمثل جمال البساطة هو امتياز مطلق. هذه السلسلة ستعطي الزوار فرصة الكتساب فهم أعمق 

 ورؤية العالقة الفطرية بأفضل ما في الفن والتصميم المعاصر."  إل جي سيغناتشر لعالمتنا التجارية

 نبذة عن إل جي سيغنتشر

ة الفائقة الرقي من إل جي إليكترونيكس. من خالل توحيد أفضل تقنيات إل جي سيغنتشر هي العالمة التجاري
وتصاميم إل جي تحت عالمة تجارية واحدة، تقدم إل جي سيغنتشر للمستهلكين مجموعة تتميز باألناقة 

-InstaView Door-inالرقيقة واألداء المتميز. يشمل نطاق منتجات إل جي سيغنتشر حالًيا ثالجة 
Door™   وغسالةTWINWash™ وجهاز تنقية الهواء، وتلفزيون "وولبيبر" أوليد دبليو. تتضمن كل ،

منتجات إل جي سيغناتشر ميزة واحدة مشتركة: جودة ال هوادة فيها وتركيز على األساسيات. فازت منتجات 
ئزة  إل جي سيغناتشر بعدد من الجوائز الصناعية لالبتكار التكنولوجي والتصميم المتطور، بما في ذلك جا
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