


GALU GAR I N  A N G 
BROA DWAY!

Arkitekturang Paglalakbay Pang Kabataan

Ano ang pinaka paborito mo sa Broadway?  
Iguhit mo!

Ang Winnipeg Architecture 
Foundation ay isang non-profit, 
ito ay nakarehisyo bilang 
kawanggawang samahan 
nakatuon para sa pagsulong sa 
kamalayan at pagpapahalaga 
ng itinayong kapaligiran ng 
Winnipeg sa pamamagitan 
ng pampublikong edukasyon.

Para sa iba pang mga impormasyon 
tungkol sa mga gusali ng Winnipeg, 
mga tanawin at arkitekto, paki bisita 
ang winnipegarchitecture.ca.

Ginawa sa taon 2020 ng Winnipeg 
Architecture Foundation sa 
pakikipagtulungan ng Downtown 
Winnipeg Biz.
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Sa ilang dakad, itong lugar – matatagpuan malapit sa kanto ng 
Red and Assiniboine Rivers – dating pinagpupulongan ng mga 
katutubo. Sa naging panahon, ito ay itinatag na bilang una at 
eksklusibong distrito pang tirahan sa Winnipeg. Sa katunayan, 
ang Broadway ay ang pinakamatandang lansangan sa Winnipeg! 
Sa pagdating na taon 1800, mga malalaking bahay ay nag pila sa 
Broadway. Gayunman, nung umunlad ang kanugnóg, madaming 
pamilya ay umalis ng distrito. Sa gayon, ang lugar ay naging puro 
komersyal, kesya sa tirahan na distrito. 

Upper Fort Garry Provincial Park
130 Main Street

Mula pa ng panahon na 1700s, ang mga 
koreo ng pangangalakal ay nakapila 
sa mga ilog at ditto, ang mga katutubo 
ay nakipagtugunan sa mga Pranses, 
Ingles at Scottish na mga negosyante 
ng balahibo. Sa pagitan ng taon 1835 
at 1837, ang Hudson’s Bay Company ay 
ginawa ang Upper Fort Garry, kung saan 
naging tirahan, bilihan at trabahuan ng 
mga tao. Sa huli, yung kuta ay giniba at 
ang lugar ay naging parke ng lalawigan.

Princeton Apartments
314 Broadway, 1909

Nung nagawa ang Princeton 
Apartments, ito ay napapalibutan 
ng mga malalaking mansion at 
magagandang puno na nakahilera sa 
daan. Ang gusali sa disenyo ni arkitek 
William Blair at inilarawan nito bilang 
“malaki at madula, monument at 
may tiwala sa sarili”. Nung panahon 
nang pagtatayo nito, ito ay isang 
pinakamataas na gusali sa Broadway!

Heaven Between
Broadway & Edmonton Street, 2016

Ang Heaven and Between ay isang 
sining para sa publiko na ginawa ng 
arkitekto at artista galing sa Vancouver 
na si bill Pechet. Ang sining ay ikinabit 
nung 2016. Ang hugis nung sining ay 
kumuhan ng inspirasyon sa mha bubong 
ng mga gusali sa Broadway, kung saan 
kasama ang Union Station at Legislative 
Building. Itong sining ay iginawa para 
sa lugar pang publiko at madalas ito ay 
kumukha nang inspirasyon kung saan 
ito ay itinatag.

Winnipeg Land Titles Building
433 Broadway, 1904

Ang Winnipeg Land Titles Building 
ay desinyo ng dating arkitekto ng 
panlalawigan na si Samuel Hooper. 
Ang labas ay ipinakita ang Manitoba 
Tyndal limestone [apog] at ang sahig 
nang loob ay gawa sa marmol! Itong 
gusali ay ngayong ginagamit para sa 
Manitoba Courts kung saan ito ay parte 
ng Law Courts Complex nila.

Fort Garry Hotel
222 Broadway, 1913

Ang Fort Garry Hotel ay desinyo ng 
mga arkitektong galing sa Montreal na 
sila arkitek Ross at MacFarlane. Ito ay 
ginawa at pinatakbo ng Grand Trunk 
Pacific Railway, isa sa tatlong companya 
ng riles na ginamit ang union Station. 
Nung ito ay binuksan, siya ay naging 
pinakamalaking hotel sa Canada!

Union Station
123 Main Street, 1911

Ang Union Station ay desinyo ng mga 
arkitektong Warren and Wetmore, 
ang mga arkitektong gumawa ng 
Grand Central Sation sa New York 
City! Ang estasyon ng tren ay ginawa 
gamit ang Tyndall limestone [apog], 
isang materyales na makikita lang 
malapit sa Winnipeg at ito ay mahigit 
na 450 milyon na taong gulang! Mahigit 
100 taon na ang pagtatakbo ng riles ng 
tren sa Union Station.

Worker’s Compensation Board 
Building (formerly Monarch Life)
333 Broadway, 1961

Ang gusali ay dinisenyo ng mga local na 
arkitektong Smit Carter Associates. Sa 
sobrang daming interesado sa projecto, 
nagtayo sila nang “istasyin sa pagtingin” 
para makanood ang publico habang 
itinatatag ang gusali! Ang gusali ay 
nakalagay sa mataas na pundasyon 
na tawag “pedestal” para ito ay 
magmukhang lumulutang.

The Old Law Courts Building
391 Broadway, 1916

Ang desinyo para sa Old Law Courts 
Building ay kumuha nang insperasyon 
sa mga iskultura nang mga Griyego at 
Romano. Ito ngayon ay isa sa tatlong 
gusali na pinagtitirahan ng Manitoba 
Courts. Ang Manitoba Courts ay may 
pananagutan sa pag pakikitungo 
ng batas.

Manitoba Legislative Building
450 Broadway, 1920

Ang Manitoba Legislative Building ay 
dinisenyo ng mga Englihs na arkitekto 
na sila Frank Worthington Simon and 
Henry Boddington lll. Sinimulan ang 
konstruksyon nung taon 1913, pero 
madaming beses itong nag hinto. Sa 
wakas, ito ay nagbukas nung taon 1920, 
sa ika-50 anibersaryo ng pagkaka pasok 
nang Manitoba sa kompederasyon. 
At sa pinaka tuktok ng Legislative 
Building ay nakalagay ang rebulto ng 
Golden Boy, kung saan ito ay simbolo 
ng pagkabata at negosyo. 

Centennial House
310 Broadway, 1970

Ang Centennial House ay isang opisina 
na walong-palapag at ito ay gawa sa 
bakal at kongkreto. Ito ay ipinangalan sa 
pag dangal ng ika-100 taon ng kaarawan 
ng Manitoba. Ang gusali ay dinisenyo 
para mag mukhang matangkad. Ang 
mga bintana ay nakahilera pataas 
at pahaba, at ang mataas na puting 
kongkreto ay para makatingin 
ka pataas.


