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 ميالدي(.  1506CEهجري،  912AH)بتاريخ  مجلّد من القرآنال  الفصلالصورة:                                                                          

 مبرلي ن وي: زالكيةحق الم  مجموعة خالد سبسبي.

   

الجاليات   (POWERHOUSE PARRAMATTA) اماتباراباورهاوس يدعو 
 َمرويّة ر غيقصص ة ركاى مشلإ المسلمة

تاريخ المجتمع بقيادة الفنان  عن جديد  هام مشروع وهو  (’moments in waiting‘) "منتظَرة "لحظات باورهاوس اليوم عن الأعلن 

المسلمة   الت عائالالتي تحتفظ بها  االستثنائية  القطعى القصص غير المروية وراء علز ركي خالد سبسبي  المعروفاللبناني األسترالي 

 رى. بكيدني الفي س

الروحية،  الرمزية ة ذات ديالفرالقطع اء ور لتسليط الضوء على القصص المسلمةالجاليات مع عامين  مدىعلى  سبسبيسيتعاون 

منصة للمجتمعات من خلفيات  من خالل سلسلة من اللجان، « منتَظرة»لحظات فر ستو والحفاظ عليها لألجيال الحالية والمستقبلية.

 . م ومعتقداته ،م وثقافاته،م واالحتفال بتاريخه ،للمشاركةا خارجهو رى متنوعة عبر سيدني الكب

لذين  سيدني الكبرى افي جميع أنحاء  ةالمسلمراد من الجاليات عن أف ثا  حب  ا  عام نداء  باراماتا  باورهاوس يطلق     جزء من المشروع،ك

ليها في  إرث ا عائلي ا انتقل عبر األجيال، تم الحصول ع القطعقد تكون هذه  يعتبرونها مقدسة لمشاركة قصصهم. بقطع يحتفظون  

 ة الصنع تنطوي على رمزية روحية. ومحلي  حديثة قطعا  الوطن، أو 

في   لر والتأم فكيالتإلى إعادة في أستراليا،  المسلمةلجاليات وهي لوحة متعددة األوجه وانعكاسية لتنوع ا ،" منتَظرةلحظات "ستدعونا 

  تكليفالعمال التي تم ألل  األول  عرضالهيم الذاكرة والتراث والهجرة وتجربة الشتات. سيتم ف يتقاطع ذلك مع مفاما هو مقدس، وكي

 .2025في عام  ا ماتباراس وهاباورالفي  بها

ا مع   30ألكثر من   سبسبيعمل وقد بعد اندالع الحرب األهلية في لبنان.  1976هاجر خالد سبسبي مع عائلته إلى سيدني عام  عام 

المجتمعات في جميع أنحاء غرب سيدني، إلنشاء وتطوير برامج ومشاريع مجتمعية تستكشف تعقيدات المكان والنزوح والهوية  



بسبي العمل عبر الوسائط والحدود الجغرافية  سعملية  تشمل . بتجارب المهاجرين والتهميشة واالختالفات األيديولوجية المرتبط

 والثقافات لخلق تجارب ثقافية مؤثرة وجذّابة. 

  ا ماتبارالـباورهاوس  لمشروع الهام  عن تاريخ المجتمع  يسعدنا اإلعالن عن هذا ا"  :لباورهاوس لليزا هافيال الرئيسة التنفيذية قول ت

معات  تتجارب وأصوات المج  لقصص التي يختارها الناس بأنفسهم، وتقديم عد جزء ا من التزامنا المستمر بدعم سرد ا، والذي ي

نادرة ذات رمزية   قطعتم الكشف عنها من خالل  قصص ا غير مروية  " لحظات االنتظار"ستعرض  المتنوعة. األسترالية ومعتقداتها 

 ."د المجتمع الذين يحتفظون بقطع ثقافية لمشاركة قصصهم من خالل هذا المشروع المهم ب بأفرارحثقافية لم تَُر من قبل إطالقا . ن

ع المجتمع  م المسلمةهي فرصة ال مثيل لها لمشاركة الغنى الثقافي والروحي للجاليات  " منتَظرةإن "لحظات " سبسبي خالد قال 

القصص  ء على مثل هذه لتسليط الضوماتا بارا  باورهاوسال  يسعدني التعاون مع  .  سيدني الكبرى  ء في جميع أنحا األوسع

 . " االستثنائية

 جى االتصال بنا علىري، ف اويرغب في مشاركة تاريخه ةثقافي  قطعة شخص تعرفه أنت أو أي  كانت لديك إذا 

momentsinwaiting@maas.museum .على اإلنترنت  موقعنا  رةلمزيد من التفاصيل، يرجى زيا. 

 شكرا لك على التفكير في مشاركة قصصك معنا. 

  

 – نـتـهـىا -

  

 هنا الصور   أنزل
 

 م اتصاالت وسائل اإلعال

 
 Chloe Kang |  باورهاوس   ،تصاالت والمشاركةالامديرة 

chloe.kang@maas.museum | 0423 810 860  
 
 

 باورهاوس عن ومات معل
 
ا في إشراك المجتمعات في األفكار   عند تقاطع الفنون والتصميم  باورهاوس يقع ا حاسم  والعلوم والتكنولوجيا ويلعب دور 

على رأسه  ار دوالر، ملي 1.4نية التحتية بقيمة لتجديد الب يمثّل نقطة تحّولبرنامج   بصدد تنفيذ نحن  ضايا المعاصرة.والق
؛ وتجديد  باورهاوس كاسل هيلمة في ؛ وتوسيع نطاق البحوث والمرافق العاماتاباورهاوس بارا إنشاء المتحف الرئيسي،

إن المتحف هو حارس ألكثر من نصف مليون   .دنييمرصد س؛ والعمل المستمّر في الشهير هاوس ألتيموباور برنامج
ا  نحن  تنوع ا في أستراليا.أرقى المجموعات وأكثرها  إحدىودولية وتُعتبر قطعة ذات أهمية وطنية   بصدد تنفيذ  أيض 

 . اوس باوره إلى مجموعات للنفاذر مستويات جديدة وفّ ع سيمشروع رقمنة موسّ 
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