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Gambar: Kitab Al-Qur'an (tanggal 912AH Hijriah, 1506CE Gregorian). 

Koleksi Khaled Sabsabi. Kredit: Zan Wimberley 

 

POWERHOUSE PARRAMATTA MENGUNDANG 
MASYARAKAT MUSLIM BERBAGI CERITA 
YANG BELUM TERUNGKAP  

Powerhouse hari ini mengumumkan ‘saat-saat menunggu’ (‘moments in waiting’), 

sebuah proyek sejarah komunitas besar baru yang dipimpin oleh seniman Lebanon-

Australia terkenal Khaled Sabsabi yang berfokus pada kisah tak terungkap di balik benda-

benda luar biasa yang dimiliki oleh keluarga Muslim di Greater Sydney. 

Sabsabi akan berkolaborasi dengan komunitas Muslim selama dua tahun untuk 

mengungkap kisah di balik benda-benda unik dan signifikan secara spiritual, dan 

melestarikannya untuk generasi sekarang dan mendatang. Melalui serangkaian komisi 

‘Saat-saat menunggu’ akan menyediakan panggung bagi komunitas dari berbagai latar 

belakang di Greater Sydney dan sekitarnya untuk berbagi dan merayakan sejarah, budaya, 

dan kepercayaan mereka 

Sebagai bagian dari proyek ini, Powerhouse Parramatta meluncurkan panggilan kepada 

publik anggota komunitas Muslim di Greater Sydney yang memiliki benda-benda yang 

mereka anggap suci untuk berbagi cerita. Benda-benda tersebut dapat berupa pusaka 



keluarga yang diwariskan secara turun-temurun, diperoleh di tanah air, atau benda-benda 

baru buatan lokal yang memiliki makna spiritual. 

Berbagai segi gambaran dan refleksif dari keanekaragaman komunitas Muslim di Australia, 

moments in waiting akan mengundang kita untuk memikirkan kembali dan merenungkan 

apa yang sakral, dan bagaimana ini bersinggungan dengan gagasan tentang ingatan, 

warisan, migrasi, dan pengalaman diaspora. Karya yang ditugaskan akan tayang perdana di 

Powerhouse Parramatta pada tahun 2025. 

Khaled Sabsabi bermigrasi bersama keluarganya ke Sydney pada tahun 1976 setelah 

pecahnya perang saudara di Lebanon. Sabsabi selama lebih dari 30 tahun telah bekerja 

dengan komunitas di Western Sydney, untuk membuat dan mengembangkan program dan 

proyek komunitas yang mengeksplorasi kompleksitas tempat, perpindahan, identitas, dan 

perbedaan ideologis yang berkaitan dengan pengalaman migran dan marginalisasi. Proses 

Sabsabi melibatkan bekerja lintas media, batas geografis, dan budaya untuk menciptakan 

pengalaman budaya yang imersif dan menarik.  

“Kami sangat senang mengumumkan proyek sejarah komunitas yang besar untuk 
Powerhouse Parramatta, yang merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan kami untuk 
mendukung penceritaan yang ditentukan sendiri dan menyajikan beragam pengalaman, 
suara, dan keyakinan komunitas Australia. Moments in waiting akan menampilkan kisah-
kisah tak terungkap yang dipertunjukkan melalui benda-benda langka dan penting secara 
budaya yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kami menyambut anggota komunitas yang 
memiliki benda budaya untuk berbagi cerita mereka melalui proyek penting ini,” kata Chief 
Executive Powerhouse Lisa Havilah.  
 

Moments in waiting adalah kesempatan yang tak tertandingi untuk berbagi kekayaan budaya 

dan spiritual komunitas Muslim di Greater Sydney dengan komunitas yang lebih luas. Saya 

sangat senang bisa berkolaborasi dengan Powerhouse Parramatta untuk mengungkapkan 

kisah-kisah yang luar biasa ini,” kata Khaled Sabsabi. 

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memiliki benda budaya dan ingin berbagi 

sejarahnya, silakan hubungi kami di momentsinwaiting@maas.museum. Untuk lebih 

jelasnya, silahkan kunjungi situs web kami. 

Terima kasih telah bersedia berbagi cerita dengan kami. 
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Tentang Powerhouse 

Powerhouse terletak di persimpangan seni, desain, sains dan teknologi dan 
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memainkan peran penting dalam melibatkan komunitas dengan ide dan isu 

kontemporer. Kami sedang menjalankan program pembaruan infrastruktur penting 

senilai $1,4 miliar, yang dipelopori oleh pembuatan museum utama, Powerhouse 

Parramatta; memperluas penelitian dan fasilitas umum di Powerhouse Castle Hill; 

pembaruan dari Powerhouse Ultimo yang ikonik; dan pengoperasian Sydney 

Obsevatory yang sedang berlangsung. Museum ini adalah pemelihara lebih dari 

setengah juta objek penting nasional dan internasional dan dianggap sebagai 

salah satu koleksi terbaik dan paling beragam di Australia. Kami juga melakukan 

proyek digitalisasi ekspansif yang akan memberikan tingkat akses baru ke koleksi 

Powerhouse. 
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