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البساط العشبي الطائر –The Flying Grass Carpet
اصعد عل مت البساط العشبي الطائر و شاركه ف سعيه للمغامرة و التفيه الحضاري" .هانك" للتصميم بالشاركة مع استديو أي دي-إدي
قامتا بتصميم البساط العشبي الطائر ؛ انه حديقة فورية يكن وضعها ف أي مدينة  ،فيمكنه خلق تجربة فريدة من نوعها من التعة و
.الستخاء ،تجربة يكن مشاركتها عاليا مع كل تنقل لهذا البساط
لقد صمم ليبدو كبساط فارس هائل  ،بزخارفه الشكلة من رت أنواع مختلفة من العشب الصناعي اللون ،لتعطيه شكل نوذجي و ملمس
فريد .التصميم مكون من أجزاء مختلفة التي يكن تعديلها ونقلها إل أي مكان .حجم البساط الطائر يكن أن يصل حسب تبديله من × ١٨
 ٢٢.إل  ٣٦× ٢٥مت
عند هبوطه ف أي مدينة يكون البساط الطائر مثال لكل الطفال ف كل الناسبات .مثل الحدائق العامة يكن للناس الستخاء عل العشب
و لعب الكرة مع الصدقاء ،و لكن بظهره الجذاب هو مناسب لختلف الناسبات و الحتفالت .إنه مكان مناسب لتمرس مختلف الباريات
.الجمعية  ،لتحصل عل نزهة لطيفة داخل الدينة ،لتستمتع بسابقات و عروض متنوعة
الن كم هو الحال ف أنحاء العال الساحات العامة و مراكز الدن يتم خصخصتها بسعة مم يضغط عل الساحات العامة و يقلل من
جودتها أمام الرافق الخاصة ،بخلق هذا الفضاء ،فإن البساط الطائر يؤدي بديل رائع للمدينة للستمتاع بساحتها  ،فهو يجلب راحة بصية
.فورية بساحته الخضاء المتعة
~

البساط الطائر هو ظاهرة فريدة من نوعها  ،هو حديقة ممتعة يكن نقلها لي مكان ف العال  ،هذا البساط سيجمع الناس معا ف مساحة
خضاء سيعة الوجود ف وسط أجواء الدينة  .كل ما يتطلبه البساط الطائرة مساحة ليؤمن أجواء من الستخاء  ،واللعب  ،و النزهات  ،فهو
.يؤمن الساحة اللزمة لجميع انواع الحتفاليات
 .كقصص الخيال البساط الخض الطائر يسافر من مدينة إل أخرى ليبط مدن مختلفة و مواطنيها بعضهم بعضا
 .يخلق مجال شعبي عالي النتشار
إذا أردت الحتفال عل البساط الخض الطائر  ،يسعدنا أن تتواصل معنا عل
~
:للتواصل

البساط العشبي الطائر –The Flying Grass Carpet
www.flyinggrasscarpet.org
info@flyinggrasscarpet.org

هانك" للتصميم :نادين روز و بارت
www.hunkdesign.com
info@hunkdesign.com
+31 (0)6 47792788
كاردينال"

استديو "ا يدي" ايدي :ايدي كايسر
www.ideddy.com
eddy@ideddy.com
+31 (0)6 43989119
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