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ّ
 ۔ (کیلنڈر   ئ   گریگوری  1506CEبق جری، بمطاہ 912از  )   مجل

  Zan Wimberleyخالد سبسبی یک کلیکشن۔ کریڈٹ: 

امیٹا مسلمان  ہاؤس پاور  استانی  سنان  یک  کمیونٹیوں کو وہ د پی 
 ی  ہ سن   ان دعوت دے رہا ہے جو ابیھ 

 

معروف لبنان    کا اعالن کیا ہے جو   (moments in waiting)'انتظار تھاےح جن کا ہمی   وہ لم' ن  آج ہاؤس پاور 
یلئ   

 مئ   ر  نیا پراجیکٹ ہے اواہم  ا ایک یک تاری    خ ک  وںکمیونٹی   زیر قیادتسبی ےکآرٹسٹ خالد سب آسٹر
گریٹر سڈن 

وں ےک پیچھے پوشیدہ داستانئ  جود غٹ  معمےک پاس مو لمان گھرانوں مس ۔ویل چٹ      سامن  ال رہا ہے

وں ےک پیچھے  اہمیت رکھن  وایل چٹ    دو سال تک مسلمان کمیونٹیوں ےک ساتھ کام کرتے ہوت  منفرد، روحان   سبی سب
 اور انہئ   پوشیدہ 

ے
۔موجودہ اور آئندہ داستانئ  سامن  الئئ  ےک

ے
ےح جن کا ہمئ   وہ لم 'نسلوں ےک لن  محفوظ کریں ےک

تنوع پس منظر رکھن   مور دیگر عالقوں مئ  اسڈن   گریٹر   رےپو سلسےل ےک ذریےع  ےک ایک کمیشٹ   پراجیکٹ   ا انتظار تھ
تاکہ وہ اپب  تاری    خ، تہذیب اور عقائد ےس دورسوں کو متعارف   اگ  ےفارم مہیا کر ایک پلیٹ  ن   لوایل کمیونٹیوں ےک 

 نمایاں کریں۔  کروائئ  اور ان یک قدر 

امیٹا  ؤس اس پراجیکٹ ےک تحت پاور ہا  مئ  مسلمان کمیو پٹ 
س چٹ    ےکنٹیوں گریٹر سڈن 

ّ
دعوت عام  کو وں   لوگیں رکھن  واےلمقد

یں عام کریں۔  داستانئ    ب  پکہ وہ ا رہا ہے    دے یں ہوں منتقل ہوت  وایل نسل در   خاندانوں مئ  نسلہو سکتا ہے یہ چٹ     خاص چٹ  

 ں۔ یں ہو چٹ     وایل  رکھن  روحان  اہمیت مقایم سطح پر بنان  گب  حال یہ مئ   ہوں یا یہ  وطن ےس الن  ن  اپ  انہئ   لوگیا 

یلیا مئ  مسلمان ک ےح جن کا  وہ لم'  ور پرط  ےکورٹریٹ پ اےلن  پر آمادہ کرت  و جہبے اور سوچ  کثٹ  ایک   میونٹیوں ےک تنوّع ےکآسٹر

، ہماری یا یہ   ن  اور غور کرت  یک دعوت دے گا کہ کیا مقدس ہے اور مزید سوچ ہمئ    ہمئ  انتظار تھا'   وطن اور ترک دوں، ورتے



۔ کمیشن پر حاصل یکنان  ےک متعلق سوچ وطن کو اپایک نن   وں جان  وایل وں ےس کیےس وابستہ ہے پاور   وں یک نمائش اور فن پار  چٹ  

امیٹا م  اؤسہ ۔  مئ   2025 ئ  پٹ 
ے

وع ہو یک  رسر

 نان مئ  خامئ  لب 1976خالد سبسبی 
ے

۔ سڈن   ترک وطن کر ےک ےک ساتھ  گھرات  چھڑت  ےک بعد اپن   نہ جنگ ادہ  سال ےس زی 30آن 

 مئ  کمیونٹیوں ےک ساتھ کام کرتے ہوت  ایےس کمیونبر پروگرام وی  عرےص ےس سبسبی 
ن سڈن  فروغ اور تخلیق یک راجیکٹس  ز اور پ سٹر

ے مئ  الگ سمجھے جان  ےس ےک تجربات ارکئ   وطن مئ  مرصوف ہئ  جو ت ،  ہوت    دور ڑوں ےس اپب  ج وابستہ مقام، اور معارسر

۔گیوں پر غور  فرق یک پیچید نے شناخت اور نظریا  ہئ 
رافیان  رسحدوں اور تہذیبوں  غ ج ف میڈیمز، سبی ےک کام مئ  مختلسب  کرتے

۔   تہذیبی تجربات پرکششجاذب اور  ذریےع وہ ےک ساتھ واسطہ شامل ہے جس ےک   ہئ 
 تخلیق کرتے

امیٹا یکاؤس  ہم پاور ہ" خوشر محسوس کر رہے   اجیکٹ کا اعالن کرتے ہوت  بہتپر اس اہم  اری    خ ےک ونٹیوں یک تکمیےس   ف طر پٹ 

یلئ   کمیونٹیوں   کہحصہ ہے عزم کا  مسلسل ہمارے اس ہئ  جو   متنوّع تجربات،  استانئ  سنان  اور اپن  دکو اپب  مرض  ےس   آسٹر

اور پہےل کبیھ نہ  نادر، تہذیبی اہمیت رکھن  وایل  ' انتظار تھاےح جن کا ہمئ  وہ لم ' ۔وقع مےل من  الن  کا مکو ساآراء اور عقائد  

وں ےکدیکیھ گب   یں رکھن  واےل   ۔استانئ  پیش کرے گا د  گب  ریےع اب تک نہ سب   ذ  چٹ   نے ہئ  کہ کو دعوت دی لوگوں  ہم تہذیبی چٹ  

،"  استانئ  دورسوں کو ذریےع اپب  د وہ اس اہم پراجیکٹ ےک   ۔ کہبے ہئ    Lisa Havilah اؤس یک چیف ایگزیکٹیوپاور ہسنائئ 

   تہذیبی اور روحان  بھرپور  ان کمیونٹیوں ےک لن  اپب  گریٹر سڈن  یک مسلم ' انتظار تھاےح جن کا ہمئ  وہ لم ' "
ے

باقے  ےس زندیک

ے   امیٹا پاور ہاؤ  ئ  م۔ موقع ہے  ثان  ال  و متعارف کروات  کا ک معارسر دنیا ےک سامن    کو وں  معمویل داستاناییس غٹ   ےک تعاون ےس س پٹ 

۔   خالد سبسن  پر بہت خوشر محسوس کر رہا ہوں،" الن    کہنے ہئ 

اری    خ دورسوں ےک سامن  النا  تآپ اس یک  چٹ   ہے اور کون    تعلق رکھن  وایلےس اپب  تہذیب   واقف ےک پاس کیس   اگر آپ یا آپ ےک

پر ہم ےس رابطہ کریں۔ مزید تفصیالت ےک لن  ہماری   momentsinwaiting@maas.museumچاہنے ہئ  تو براہ مہربان  

۔ د  ویب سائیٹ  یکھئ 

۔   سنان  استانئ  اپب  دہمئ  آپ کا شکریہ کہ آپ    پر غور کر رہے ہئ 

  

 – اختتام -

 
 کریں   ڈاؤن لوڈ  س یہاں  تصویریں

 
 میڈیا کانٹیکٹس

  
Chloe Kang | Communications and Engagement Manager, Powerhouse  

chloe.kang@maas.museum | 0423 810 860  
 

 ا تعارف ک  اؤسپاور ہ
 

مئ   مسائل االت اور  ےک خی   حاض  عرص  کمیونٹیوں کو   ، سائنس اور ٹیکنالوجی کا سنگم ہے اور ئنآرٹس، ڈیزا اؤسپاور ہ
۔ دلچسبی   مئ  نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے

کچر یک  انفراالگت ےس لر یک بلئ   ڈا  1.4 ہمدالن  تجدید ےک ایک عہد  سٹر
امپامیوزیم   یامتیاز  حےصترین اہم  ےک جس  کر رہے ہئ  ام  ں پروگرام پر کآفری   لہ ؤس کاسل ِپاور ہا؛ کا قیام  یٹا ور ہاؤس پٹ 

ی یک تجدید؛ اور   Powerhouse Ultimo معروف  و  مشہور یم سہولیات مئ  اضافہ؛ ور عوا یق امئ  تحق   سڈن  آبزرویٹر
۔   کا مسلسل    ر اس  اوبان ہے اشیاء کا نگہنصف ملئ   ےس زیادہ  قویم اور بئ   االقوایم اہمیت رکھن  وایل یہ میوزیم کام ہئ 

یلیا    کلیکشن کو یک ین اور متنّوع ترین یکآسٹر ۔  کلیکشٹ     بہٹے بنان  ےک ایک  ڈیجیٹل نمائشوں کو  ہم مئ  شمار کیا جاتا ہے
۔ طریقے مہیا ہو کشٹ   دیکھن  ےک نن  پاور ہاؤس یک کلی لوگوں کو  ہئ  جس ےس  بیھ کام کر رہے وسیع پراجیکٹ پر  

ے
 ں ےک

 

 

 

 

mailto:momentsinwaiting@maas.museum
https://www.maas.museum/new-powerhouse/moments-in-waiting/
https://www.dropbox.com/sh/6thxmvj9sls98l6/AADvmLBX17RDjRP9mb625mVza?dl=0
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https://www.dropbox.com/sh/6thxmvj9sls98l6/AADvmLBX17RDjRP9mb625mVza?dl=0
https://www.maas.museum/new-powerhouse/
https://www.maas.museum/powerhouse-castle-hill-expansion/
https://www.maas.museum/powerhouse-museum/
https://www.maas.museum/sydney-observatory/

