GA LU GA R I N A N G OS B O R N E VI L L AG E
Maligayang Pagdating sa Osborne Village! Ito

KANLURAN NG OSBORNE STREET

ang pinaka-cool na lugar sa Winnipeg. Tumingin

1, 7 at 11 Evergreen Place, 1970s at 80s

sa paligid at makikita mo ang mga makukulay
na tao, cute na mga alagang hayop, at maaayos
na mga tindahan. Nasa lugar din ang ilan sa mga
pinakamalawak na arkitektura ng lungsod. Ang
ilan sa mga gusali ay higit sa isang daang taong
gulang na. Ang iba naman ay bago pa. Ang
bawat isa ay may sariling estilo: Klasiko, Gotika,
Queen Anne, Romanesko, Moderno — at higit
pa! Magpalakas sa isang lokal na kapihan at
restawran, at pagkatapos ay mag-tour sa mga
nakamamanghang arkitektura ng Osborne
Village. Basahin ang aming mga nakakatuwang
detalye upang matutunan kung paano nagbago
ang mga gusali. Hanapin ang mga espesyal na
detalye at sagutin ang aming mga katanungan!

SILANGAN NG OSBORNE STREET
Ang Courtyard, 100 Osborne Street, 1910

Simbahang Augustine, 444 River Avenue, 1904

Sa loob ng mahigit isang siglo, ang dakilang
istrakturang ito ay tumatanggap ng mga
mamimili sa pang-komersyong bahagi ng village.
Dati, ang Courtyard ay mayroong mga apartment.
Ngayon ay puro negosyo na lang ang narito.
Tumayo sa kanto at tingalain ang kupas na mural.
Anong kulay ang buhok ng nagbebenta ng bino?

Ang mataas na tore ng Augustine ay matayog
na nakatayo sa village. Tumingin sa itaas, itaas,
sa kataas-taasan. Hindi iyan isang krus. Ano sa
tingin mo ang kahawig nito? Ngayon, hangaan
ang lahat ng mga matulis na arko sa mga pintuan
at bintana — isang karaniwang tampok sa mga
disenyong Gothic Revival.

Salamat sa re-cladding, ang 1 Evergreen ay nagmukang pinaka-moderno sa tatlong mga tore, subalit ang
totoo ay ito ang unang ginawa. Ang tatlo ay naka-anggulo para sa magagandang tanawin ng Lehislatura ng
Manitoba. Masasabi mo ba kung alin ang pinakamataas?
Roslyn Crescent

Fountain House, 300 Roslyn Road, 1964

Sorpresa! Mayroong bahid ng tahimik na suburbia
sa Osborne Village. Bisitahin ang Roslyn Crescent
at iwanan ang lahat ng mga pagmamadali ng lugar.
Sa iyong paglalakad, hangaan ang mga cute at
kalagitnaan ng siglo na mga bungalow. Alin sa mga
ito ang nais mong maging tahanan?

Ang magarbong, sasadyain mong puntahan
na apartment block ay may fountain sa
lobby upang tumugma sa pangalan nito.
Kilala rin ito dahil sa terasa sa likuran,
na may swimming pool na tinatanaw ang
Ilog Assiniboine.

Moss & Kantor House, 218 Roslyn Road, 1901
Isa sa mga huling nakatayong mansyon sa Osborne Village, ipinagmamalaki ng tahanang ito ang mga
kilalang may-ari, kabilang ang anak na lalaki ng tinyente gubernador, isang pambansang kampeon sa
takbuhan, at isang ballerina. Naging pag-aari rin ito ng Winnipeg Art Gallery sa isang punto. Hindi ba
mukhang mga higanteng tropeyo ang mga estatwa sa harapan?
Nanton Gates at Stable,
sa tapat ng Moss & Kantor House
Ang engrandeng lumang gate na ito ay ang
tanging natira sa Kilmorie, isang malawak
na ari-arian na itinayo noong simula ng
ika-20 siglo. Naging tahanan ito ng mga
tycoon, kabayo, at mamahaling sasakyan.

55 Nassau Street, 1970
Tatlumpung palapag ang taas, dati itong pinakamataas na
gusali ng mga apartment sa lungsod. Tinawag pa nga itong
“marangyang address” ng Winnipeg Free Press. Noong
magbukas ito, mayroon itong isang pool, sauna, at mga
tindahan. Maglakad patungo sa pasukan sa harap. Anong
mga numero ang nasa mga hawakan ng pintuan?

First Church of Christ Scientist, 511 River Avenue, 1910
Dati ay nananalangin ang mga tao rito. Ngayon ay nakatira na sila rito! Ang simbahang ito, na dinisenyo
sa hugis ng isang Griyegong krus na may apat na pantay na braso, ay naging condo noong 2013. Hangaan
ang mga balkonahe, at pagkatapos ay tingnan ang mga plake sa harapan. Anong taon at buwan opisyal na
naialay ang gusali?
Holy Rosary Roman Catholic Church,
510 River Ave, 1967

St. Luke’s Anglican Church,
130 Nassau Street, 1905

Hangaan ang makinis na modernong istilo
nito, ang 40-talampakang kampanaryo at ang
Tyndall stone facade. Ngayon ay mag-tour sa
piazza ng simbahan. (Iyan ay Italyano para sa
parisukat!) Tingnan ang estatwa ng kabalyerong
nakasakay sa kabayo. Ano ang kalaban niya?

Ang Gothic Revival na simbahang ito, gaya ng iba pa
sa lugar, ay isang makasaysayang lugar. Hangaan
ang stained glass. Anong kulay ang pinakalumalabas? Ngayon ay tingalain ang orasan. Ang
mga iyon ay mga numerong romano! Alam mo ba
kung ano ang mga numerong iyon?

Crescent Fort Rouge United Church, 525 Wardlaw Avenue, 1910

Gas Station Theatre, 161 Osborne Street, 1914

Gaya ng kapitbahay nitong St. Luke, ang simbahang ito ay may disenyong Gothic Revival. Tingnan ang lahat
ng mga tore. Alin ang mas mataas? Ngayon ay tingnan ang mga plake sa kanang bahagi ng pasukan upang
matuklasan ang orihinal na pangalan ng simbahan.

Nahulaan mo ba? Ang Gas Station Theatre ay talagang dating isang istasyon ng gasolina! Sa una, isa lamang
itong gas pump na pag-aari ng Imperial Oil. Noong 1966, ito ay naging isang istasyon ng Esso. Noong 1983,
ginawa itong isang teatro! Tingnan ang mga mural at hanapin ang simbolo ng Esso.

Wardlaw Apartments,
544 Wardlaw Avenue, 1906

Trinity Baptist Church,
549 Gertrude Avenue, 1909

Hindi tulad ng karamihan sa iba pang mga lumang
gusali sa Osborne Village, ang gwapo at matibay na
istrakturang ito ay halos hindi nagbago. Isa pa rin
itong bloke ng mga apartment na may anim na yunit,
na dinisenyo sa estilong paaralang Prairie. Subalit
may isang bagay na nagbago: Ang pangalan nito!
Masasasabi mo ba ang dating pangalan nito?

Ang engrandeng lugar ng sambahan
na ito ay pinaghalo ang ilang ibat ibang
estilo — Romanesque revival, Gothic at
Tudor. Isa sa mga pinaka-natatanging
tampok ng Trinity Baptist ay ang mga rosas
na bintana nito. Bilanging kung ilang mga
talulot mayroon ito!

Roslyn Court, 40 Osborne Street, 1909
Ang makasaysayang estilong Queen Anne
na kastilyong ito, na may 36 na mga suite, ay
nagkakahalaga lamang ng $212,500 upang gawin.
Subalit ito ay isang malaking halaga na noon — na
ginawang mas mahal ng mga mamahaling permit
sa fireproofing upang ang gusali ay maaaring gawing
limang palapag sa halip ng nakasanayang tatlo.
Tingalain ang mga toresilya! Anong kulay ang mga ito?

Mga apartment ng Blackstone,
100 Roslyn Road, 1927
Ang cute na gusaling stucco na ito ay may 18 na
mga batong apartment suite na halos isang siglo
na. Nang nagbukas ito, itinuring ito na “nasa uso”
ng Winnipeg Tribune. Ngayon, maaari mo pa ring
hangaan ang bihirang estilo ng arkitektura ng
Blackstone na pinaghahalo ang mga elemento
ng Tudor at Espanya.

Leslie Ironside House, 94 Roslyn Road, 1895
Ang bayah na ito sa kalaunan ay hinati sa dalawa. Sa mga panahon ngayon, isa itong gusali ng mga
opisina subalit pinanatili nito ang orihinal na fireplace at stained glass, pati na ang mala-cottage na
pakiramdam. Tingnan ang mga pabilog na pattern sa tuktok ng bahay. Tumutulong itong ipagmalaki
ang estilo nitong Queen Anne revival.
Saigon Apartments,
51 Roslyn Road, 1952
Ang Saigon ay isang modernong, malaparisukat na pagpapaiba sa klasikong
tatlong palapag na mga walkup ng
lungsod. Ito ay napapaikutan ng mas
malalaking mga lugar. Mas nanaisin
mo bang tumira sa isang mas maliit na
gusali — o sa mas mataas?

J.C. Falls House, 36 Roslyn Road, 1907
Ang estilong Queen Anne na gusaling ito ay nakaranas
na ng maraming pagbabago. Nagsimula ito bilang
tahanan ng isang mayamang pamilya, at pagkatapos ng
Great Depression ay naging boarding house ng marami.
Pagkatapos nito, ito ay naging isang nursing home para
sa 30 mga pasyente. Ngayon ay isa itong gusali ng mga
opisina! Ilang mga ilaw ang nakikita mo sa itaas ng
harapang pasukan?

Gladstone School, 500 Gertrude Avenue, 1962
Gaano mo nagustuhan ang mga makulay na mosaic mural? Ang mga ito ay highlight ng maestilong
modernong disenyo ng Gladstone. Ang paaralan ay nagsimula bilang isang dalawang silid na bahay
paaralan, hindi kalayuan dito. Mahuhulaan mo ba kung anong taon iyon? Mayroong pahiwatig sa
harapan ng gusali!
River Osborne Community Centre,
101 Pembina Highway, 1988
Noong 1960s ang espasyong ito ay tinawag na
Metro Park, na may nakalubog na “bear pit” na
sinadya upang maging isang cool na tambayan.
Nang palitan ito ng community centre, tanging
ang konkretong Brutalist na tanda ng parke na
lamang ang natira.

Baked Expectations, 161 Osborne Street, 1954
Noong araw, ang disenyo ng gusaling ito
ay itinuturing na napaka-groovy. Ang mga
pakurbang dingding na salamin ay sinadya
upang magmukhang maluwang at futuristic.
Dati ay isa itong parmasya. Mula noong unang
bahagi ng 80s, ito ay naging isang lugar ng
panghimagas sa gabi.

Bank of Montreal, 464 Stradbrook Avenue, 1905
Sa loob ng halos isang siglo, pagmamay-ari ng BMO ang gusaling Classical Revival na ito, na gawa sa
Menominee brick at Tyndall limestone. Noong 1999, ito ay naging isang tindahan ng mga lutuan. Tingalain
ang bagong karatula. Anong kagamitan sa kusina ang nakikita mo?

Locarno Apartments, 1 Roslyn Road, 1929
Nakatago sa dulo ng kalye at gawa sa mga Fort William tapestry brick, ang Locarno ay lubos na
eleganteng gusali nang tumama ang Great Depression. Noong 1954, ang isang kamalig para sa mga
kabayo ng mga residente ay ginawang parking garage. Mga senyales ng panahon!

Ginawa sa 2021 ng Winnipeg Architecture Foundation.

River Manor Apartments,
424 River Avenue, 1912

Ginawa sa tulong ng Lungsod ng Winnipeg, nina Councillor
Sherri Rollins at Oksana Ulisko, at ng Ethos Realty.

Ang gusaling ito ang orihinal na Victoria Hospital, na
may tatlong malalaking toresilya na sa kasamaang
palad ay wala na. Mula noong 1972, ito ay naging
isang bloke ng mga apartment. Ano ang kaibahan ng
mga brick sa isang bahagi at sa kabilang bahagi?

Mga Condo ng OZ, 90 Bole Street, 2014
Ang kontemporaryong bloke ng mga
apartment na ito ay dinisenyo sa hugis na L
upang magkaroon ng puwang para sa mas
matanda nitong kapitbahay. Tingnan ang
iba’t ibang mga balkonahe at kubyerta! Alin
sa mga ito ang nais mong makuha?
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