


Isang proyekto na nalikha mula sa tulong at suporta ng Lungsod 
ng Winnipeg, West End BIZ at Central Neighbourhoods.

Ang Winnipeg Architecture Foundation ay isang non-profit, 
rehistradong kawanggawa ng kawanggawa na nakatuon 
sa pagsulong ng kamalayan at pagpapahalaga sa binuo na 
Winnipeg sa pamamagitan ng pampublikong edukasyon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gusaling Winnipeg, 
landscape, at arkitekto, mangyaring bisitahin ang winnipegarchitecture.ca.

Ang Central Park ay isa sa apat na mga unang parke ng Winnipeg. Hindi sila nakilala bilang mga parke; sa halip, 
tinawag silang “ornamented square o mga sentro ng paghinga.” Ang Central Park ay isang tanyag na lugar noong 
unang bahagi ng 1900s. Mayroon itong court ng tennis, isang bandhell, at malalaking hardin. Noong 2008, 
inilunsad ng Lungsod ng Winnipeg ang isang malaking proyekto kung saan ay muling binigyang buhay at kulay ang 
Central Park. Ang landscape arkitektura firm ni Scatliff+Miller+Murray ang gumawa ng disenyo. Nagtrabaho sila 
nang malapit sa mga taong naninirahan sa kapitbahayan upang magdisenyo ng isang parke para sa komunidad.

Sundin ang mapa at punan ang mga aktibidad habang ginalugad mo ang Central Park!

Waddell Fountain
400 Cumberland Avenue

Ang Waddell Fountain ay mahigit nang 100 taong gulang. Ito ay tunay na 
may kaiga-igayang dekorasyon at kung pagmamasdan mo ito mula sa iba’t 
ibang anggulo, makikita mo na magkakapareho ito sa lahat ng panig. Noong 
2010, ang bukal ay kinailangang ayusin. Ito ay maingat na pinaghiwa-hiwalay 
at inilipat sa ibang lugar kung saan ito ay muling inayos at binuo. Ang bukal 
ay ibinalik sa dati nitong anyo at disenyo na maihahalintulad sa animo’y puzzle.

diy Field
Corner of Edmonton Street and Ellice Avenue

Ang diy Field ay isang interactive na grid ng 38 light post. Ang mga poste 
ay bumubuo ng isang piraso ng pampublikong sining na nilikha ng artist ng 
Canada na si Germain Koh. Ang bawat poste ay may pula, berde, at asul na 
ilaw. Mayroong tatlong mga pindutan ng ilaw sa bawat poste at ang bawat 
pindutan ay maaaring i-on at i-off para sa iba’t ibang kulay na nais mo. Kapag 
binuksan mo ang higit sa isang ilaw, ang mga kulay mula sa iba’t ibang 
mga ilaw ay nagkakahalo at lumilikha ang mga ito ng isang bagong kulay!

Warwick Apartments
366 Qu’Appelle Avenue

Ang Warwick ay itinayo noong 1909 at dinisenyo ng arkitekto na si 
William Wallace Blair. Ito ay isang mahalagang gusali sa kasaysayan 
ng disenyo ng apartment sa Winnipeg. Sa katunayan, madalas itong 
tinutukoy bilang ang block ng apartment na nagbago sa paraan ng 
pamumuhay ni Winnipegger. Ang dinisenyo ng arkitekto ay ang mga 
suite sa paligid ng isang interior courtyard at siniguro na maraming mga 
bintana at balkonahe. Ang Warwick ay isang klasikal na inspirasyong 
disenyo na may mga dingding na gawa sa tisa at apog.

Central Park Pavilion
400 Cumberland Avenue

Ang Central Park Pavilion ay dinisenyo ng Winnipeg arkitekto na si David 
Penner at itinayo noong 2010. Ang mga serbisyo ng gusali ang wading 
pool at aquatic play pad at mga bahay din ang mga banyo, locker, at isang 
mekanikal na silid. Ang gusali ay idinisenyo upang maging transparent, 
upang makita mo ang maraming nangyayari sa loob. Gayunman, ang ilan 
sa mga bintana ay frosted, upang magbigay ng ilang privacy.

Hoover and Town House
368–370 Edmonton Street

Ang Central Park ay dating kalinya ng mga malalaking bahay na katulad 
nito. Marami sa mga bahay na ito ay nasira at ang duplex na ito ay isa sa 
iilan na nananatiling matibay. Itinayo ito noong 1901 at dinisenyo sa Estilo 
ng Queen Anne Revival, isang istilo na namuno sa karimihan ng arkitektura 
ng tirahan sa North America sa pagtatapos na ikalabing siyam na siglo.

Knox United Church
400 Edmonton Street

Ang Knox United ay itinayo sa pagitan ng 1914 at 1918 at dinisenyo ng kilalang 
arkitekto na si John G.H. Russell. Ito ay napakagandang halimbawa ng 
arkitektura ng Late Gothic Revival. Mapapansin mo na ang isang piraso 
ng simbahan ay nawawala. Noong 2010, ang simbahan ay tinamaan ng 
kidlat. Ang isang malaking piraso ng bato ay nahulog sa mga baitang ng 
simbahan at gayundin sa kalye. Kung titingnan mo ang Edmonton Street, 
makikita mo ang isang piraso ng bato na naging isang memorial.

Central Park

Kahit na ang Central Park ay bumibilang na nang higit sa isang siglo,  ito 
ay dumaan na sa maraming mga pagbabago. Ang Central Park, tulad 
ng nakikita mo ngayon ay nakumpleto noong 2012 at dinisenyo ng 
landscape arkitektura firm ni Scatliff+Miller+Murray. Nagtatampok ang 
revitalized park ng isang four-season slide / pasilidad na toboggan, isang 
interactive na buhangin at tubig lugar, isang bukas na lugar ng artipisyal 
na karera, at isang wading pool at aquatic play pad.

Regency Towers
411 Cumberland Avenue

Nang maitayo ito noong 1964, ang Regency Towers ay itinuring na 
pinakamataas na istruktura ng Winnipeg. Ito at tinatawag ding 
pinakamalaking apartment block ng Canada, naglalaman  ng 
pinakamataas na bilang ng mga yunit ng anumang bloke sa apartment ng 
Canada, na may 407 suite. Naglalaman din ang Regency Towers ng isang 
grocery store, isang depot ng dry-cleaning, isang swimming pool, at isang 
silid ng party. Tinawag ng lokal na pindutin ang gusali na “kahanga-hanga” 
at ito ay isang tanyag na apartment nang una itong magbukas.

Central Park Wading Pool and Aquatic Play Pad
400 Cumberland Avenue

Ang wading pool at aquatic play pad ay bahagi ng mas malaking pagbuo 
ng Central Park, na idinisenyo ni Scatliff+Miller+Murray. Ang tubig ay 
nagmula sa lupa at sa itaas sa pamamagitan ng mga kanyon ng tubig at 
mga kongkreto na isla. Isang kahanga-hangang hardin ng maliwanag, 
mas malaki kaysa sa buhay na mga daisies na nag-spray ng cool na tubig 
sa mga mainit na araw ng tag-init.

MacDonald Building
344 Edmonton Street

Ang gusali ng tanggapan na ito ay dinisenyo ng mga arkitekto ng 
Winnipeg na si Smith Carter at itinayo noong 1958. Itinayo ito para 
sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang panlabas ng gusali ay sakop ng 
Tyndall Limestone. Ang Tyndall Limestone ay matatagpuan lamang sa 
labas ng Winnipeg at mahigit  na sa 450 milyong taong gulang! Kung 
pagmamasdan mong mabuti, maaari kang makahanap ng mga fossil 
mula sa mga sinaunang nilalang at mga halaman na nagtatago sa bato.
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