هل تستطيع أن تذكر
أماكن أخرى مصممة
من قبل مهندس
مناظر طبيعية؟

أنا مبنى سيتي هول في
وينيبيغ! هل تستطيع أن تجد
حفريات في حجر تيندال الجيري
المستخدم في بنائئ؟

أنا برج يونيون بانك!
لدي زخارف على شكل
مخلوقات بحرية .هل
تستطيع إيجادهم؟

أنا مركز رويال مانيتوبا ثيتر! انظر
عن قرب للحوائط الخرسانية
المكشوفة .هل تستطيع أن ترى
بصمات األلواح الخشبية؟

تحسس أساسي المصنوع من
الخرسانة وشاشة األلومنيوم .هل
هو أملس أم خشن؟

أنا المكعب «ذا كيوب»!

أنا مركز ميلينيوم سنتر!
كم عدد األعمدة الموجودة
في واجهتي؟

يبدو وكأنه نفق!

النفقي؟ تلميح :أنه

«آرت سبيس» .هل تستطيع أن تجد طريقي

غولت ،ولكن اآلن أنا معروف باسم

اسمي كان في القديم مبنى

إن كلمة اكستشينج ،أو تبادل ،هي كلمة أخرى لشراء المنتجات
وبيعها ،وهو ما يعرف بالتجارة .تقع مدينة وينيبيغ في وسط
كندا وأمريكا الشمالية .في بداية األمر ،وحيث أنها تقع في
الوسط وبعيدة عن األماكن األخرى ،فقد كانت معزولة .لكن
مع وصول خط سكة حديد كنيديان باسيفيك Canadian Pacific
عام  ،1881أصبحت المدينة منفذا أو بوابة مركزية للتجارة
مع بقية ما يعرف اآلن بغرب كندا .جلبت تجارة الحبوب،
مثل القمح ،معها المال والنمو .وقد قام المزيد من الناس
والمنتجات والشركات والبنوك بتحويل وينيبيغ من بلدة صغيرة
إلى مدينة كبيرة .ومع نمو المدينة ،انتقلت التجارة من منطقة
فوركس إلى ما يعرف اآلن بالموقع التاريخي الوطني لمنطقة
اكستشينج (.)Exchange District National Historic Site
ً
مركزا لتصنيع المنتجات وتخزينها ونقلها .تم
أصبحت المنطقة
تشييد العديد من المباني الرائعة للشركات الجديدة القادمة
إلى المدينة .لكن هذه النهضة اإلنشائية انتهت مع تباطؤ
النمو قبل الحرب العالمية األولى.

ذا كيوب
()The Cube

التصميم بواسطة بوردكس
Burdocks
الخريطة من رسم كاج هاسيلريس
Kaj Hasselriis

جولة معمارية لألطفال
@Ex_District_Wpg twitter
https://exchangedistrict.org globe
تم بناء مسرح ساحة السوق القديم ،الذي
يعرف باسم ذا كيوب ( ،)The Cubeعام  2010في
ساحة السوق القديم .وهذه الساحة هي مكان
عام يقع في قلب منطقة اكستشينج .وتجلب
المهرجانات ،مثل مهرجان الجاز ومهرجان فرينج
( ،)Fringe Festivalالكثير من الجماهير هنا
لالستمتاع بالموسيقى والمسرح وغيرها الكثير.
وقد كانت شركة الهندسة المعمارية 5468796
تريد أن تصمم مسرحً ا يكون جذابًا كقطعة
فنية طوال العام وليس فقط أثناء استخدامه
كمسرح .وتتألف الشاشات المعدنية من 18
ً
بعضا من
ألف قطعة معدنية مرتبطة ببعضها
خالل كبالت.

مبنى غولت ()Gault Building
(آرت سبيس) Artspace
100 Arthur Street
تم بناء مبنى غولت ،الذي يسمى اآلن آرت
سبيس ( ،)Artspaceمن قبل شركة غولت.
وكانت الشركة تبيع البضائع الجافة ،مثل
األقمشة ،وقد تم تصميم المبنى كمكان
لعرض هذه المنتجات وبيعها .يشتمل المبنى
على نوافذ ضخمة وهيكل قوي لدعم الطوابق
الممتلئة بالبضائع .وهذا الهيكل عبارة عن
إطار خشبي ثقيل به قاعدة حجرية ثقيلة .وقد
حققت شركة غولت نجاحً ا كبيرًا لدرجة أنه في عام
 ،1903أي بعد عامين فقط من افتتاح المبنى،
تمت إضافة طابقين إلى القمة .تمت إضافة
مبنى آخر في ذلك الوقت وهو متصل من خالل
طريق نفقي .الطريق النفقي هو نفق بين بنايتين
يستخدم كمنطقة تحميل مغطاة للعربات التي
تجرها الخيول.

للمزيد من المعلومات حول مباني
وينيبيغ ومناظرها الطبيعية ومهندسيها
المعماريين ،برجاء زيارة موقع
winnipegarchitecture.ca

مؤسسة وينيبيغ للهندسة
المعمارية هي منظمة
خيرية مسجلة ال تهدف
للربح ومكرسة لتعزيز الوعي
والتقدير لبيئة وينيبيغ المبنية
من خالل التعليم العام.

تم اإلنتاج بدعم من منطقة األعمال في
منطقة اكستشينج.

ماذا كان مبناك المفضل في منطقة
اكستشينج؟ ارسمه!

استكشف منطقة اكستشينج
(!)Exchange District

مبنى سيتي هول (مبنى البلدية) هو مكان
يجتمع فيه القادة المنتخبون التخاذ القرارات
والخيارات حول المدارس والحافالت ورجال
اإلطفاء والمياه والمباني وغير ذلك الكثير .تم
تشييد مبنى سيتي هول في وينيبيغ عام ،1964
ليحل محل مبنى البلدية السابق الذي تم هدمه.
تم تصميم هذا المبنى من قبل المهندسين
المعماريين غرين بالنكستاين راسل .يوجد
حجر تيندال الجيري على الواجهة الخارجية
للمبنى .ويتواجد هذا النوع من الحجر الجيري في
المنطقة بشمال وينيبيغ ويبلغ عمره أكثر من
 450مليون سنة! إذا نظرت بصورة أكثر دقة،
قد تتمكن من العثور على حفريات من الكائنات
والنباتات القديمة التي تختبئ في الحجر.

ال يعتبر برج يونيون بانك أطول مبنى في
المنطقة ،لكنه كان أول من استخدم التكنولوجيا
الجديدة في إنشاء ناطحات السحاب .يحتوي
المبنى على إطار فوالذي أقوى وأكثر مرونة
من اإلطارات الخشبية التي كانت تستخدم في
المباني األقدم في الحي .والهيكل يُعتبر عظام
المبنى .ومع أن المبنى تم تشييده باستخدام
تكنولوجيا جديدة ،إال أن الزخارف التي عليه تجعله
يبدو أكثر تقليدية.

سيتي هول ()City Hall
510 Main Street

برج يونيون بانك ()Union Bank Tower
504 Main Street

مركز رويال مانيتوبا ثيتر
()Royal Manitoba Theatre Centre
174 Market Avenue
تم تصميم مركز رويال مانيتوبا ثيتر ( )RMTCمن
قبل شركة الهندسة المعمارية وايزمان روس
بالنكستاين كووب غيلمور هنا .افتتح المسرح
عام  .1970ويعتبر المبنى مثا ًلا جيدًا على أسلوب
فن العمارة الخمومية ( .)brutalistكلمة
«خمومية» ( )brutalismمشتقة من العبارة
الفرنسية  ،béton brutالتي تعني الخرسانة
الخام .يتضمن تصميم المركز قدرًا كبيرًا من
الخرسانة .ويعتبر المبنى اآلن من المواقع
التاريخية الوطنية ويعد واحدًا من المباني البارزة
في كندا!

مركز ميلينيوم سنتر ()Millennium Centre
389 Main Street
تم إنشاء مركز ميلينيوم سنتر في عام 1910
لصالح بنك التجارة الكندي .تبدو العديد من
البنوك التي بنيت في هذا الوقت مثل المعابد
القديمة .وكانت البنوك تستخدم هذا األسلوب،
والذي يُطلق عليه النمط الكالسيكي الجديد،
ُ
لتظهر للعمالء أنها قوية ومتينة وجديرة بالثقة،
تمامً ا مثل المعابد القديمة .إذا نظرت حولك،
يمكنك رؤية عدد من المباني األخرى التي تحتوي
على عناصر كالسيكية جديدة .كان هناك العديد
من البنوك في هذه المنطقة لدرجة أنها أصبحت
تعرف باسم صف المصرفيين (.)Banker’s Row

حدائق ستاينكوبف ()Steinkopf Gardens
توجد بين قاعة سنتنيال كونسرت هول ومتحف مانيتوبا مساحة عامة تسمى حدائق ستاينكوبف
 .Steinkopf Gardensتم تصميم تلك الحدائق في األصل في أواخر الستينيات من قبل مهندس
المناظر الطبيعية دينيس ويلكينسون .يقوم مهندسو المناظر الطبيعية بتصميم األماكن لتكون آمنة
وسهلة في الوصول إليها ،ما يعني أنه بإمكان الجميع أن يستخدموا المساحات ،وذلك من خالل توفير
مناطق للمشي والجلوس واللعب والتمرين واالستكشاف .وعندما تم بناء الحديقة ،كان بها مسبح
كبير يضم  16نافورة! وفي عام  ،2011أعادت شركة هندسة المناظر الطبيعية HTFC Planning + Design
تصميم المكان إلضافة منحدر ومقاعد مصنوعة من حجر تيندال الجيري ،ما جعلها سهلة في الوصول
إليها للجميع.

