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Καλλιτεχνικό χαλί από λουλούδια στις Βρυξέλλες

Στο προηγούμενο φύλλο, Ιούνιος-Ιούλιος 2020, είχαμε 
παρουσιάσει το πολύχρωμο χαλί από λουλούδια, που 

επαναλαμβάνεται κάθε Ιούνιο ως θρησκευτικό έθιμο στη μι-
κρή ιταλική πόλη Genzano.

Ένα παρόμοιο άνθινο κατασκεύασμα δημιουργείται από το 
1971 τον Αύγουστο κάθε δύο χρόνια στο Βέλγιο, σε φεστιβάλ 
λουλουδιών, το Flower Carpet Festival, που διαρκεί 4 μέρες 
μπροστά από το μπαλκόνι του Δημαρχείου των Βρυξελλών, 
στην κεντρική πλατεία Grand Place. Το χαλί αποτελείται από 
600.000 λουλούδια που συναρμολογούνται από 100 άτομα 
σε τέσσερις ώρες. Το πρώτο χαλί από λουλούδια στις Βρυξέλ-
λες ήταν δημιουργία του αρχιτέκτονα τοπίων E. Stautemans.

Τα καλύτερα ανθοπωλεία της Γάνδης συνεργάζονται για να 
κατασκευάσουν ένα χαλί από λουλούδια έκτασης αρκετών 
εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων. Κάθε χρόνο το σχέδιο 
έχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Η κεντρική πλατεία των Βρυξελ-
λών έχει ήδη διακοσμηθεί με χαλιά αφιερωμένα στον Μό-
τσαρτ, στους κήπους των Βερσαλλιών, στην αχλημεία, στο 
Αρ Νουβό και την Αφρική. Το 2016 ήταν αφιερωμένο στη συ-
μπλήρωση 150 χρόνων σταθερής φιλίας μεταξύ Βελγίου και 
Ιαπωνίας. Κατά την τελετή έναρξης παρουσιάστηκε η Όπερα 
του Τζάκομο Πουτσίνι «Μαντάμα Μπατερφλάι».

Τα λουλούδια αυτά είναι μπιγκόνιες, που έχουν καλλιερ-
γηθεί και αναπτυχθεί στην Ανατολική Φλάνδρα – ειδικά την 
περιοχή γύρω από Γάνδη (το Βέλγιο είναι ο μεγαλύτερος πα-

ραγωγός στον κόσμο μπιγκόνιας, 60 εκατομμύρια κόνδυλοι 
ανά έτος, εκ των οποίων το 80% εξάγεται κυρίως στις Κάτω 
Χώρες, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ). Επιλέγουν την μπιγκόνια για 
την πλούσια κλίμακα των χρωμάτων της, από ζωηρά χρώμα-
τα μέχρι παστέλ αποχρώσεις.

Όταν στην Ελλάδα γιορτάζουμε την αυγουστιάτικη πανσέ-
ληνο, οι Βρυξέλλες γιορτάζουν το ανθισμένο τους χαλί, σύμ-
βολο πια της πόλης. Τον Αύγουστο 2020 όμως ακυρώθηκε 
λόγω της πανδημίας COVID-19.
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