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Büyük Maya Müzesi Cephe Aydınlatması
Façade Lighting of the Mayan World Museum    ENGLISH SUMMARY ON PAGE 132

Büyük Maya Müzesi’nin cephesindeki ışık ve ses gösterisiyle zenginleşen 
multimedya yerleştirmesi Maya toplumunun tarihini yansıtan hareketli bir 
görsel ve işitsel panorama sunuyor.
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» Meksika’nın Merida kentindeki yeni “Büyük Maya 
Müzesi”nin cephesindeki ışık ve ses gösterisiyle göz dolduran 
multimedya yerleştirmesinin hem teknik konsepti hem 
de programlaması XYZ Cultural Technology tarafından 
tasarlanmış. XYZ ortaklarından Jacques Larue “Proje Maya 
toplumunun tarihini yansıtan hareketli ve geniş bir görsel 
ve işitsel panorama sunuyor” diyor ve ekliyor; “kaynağını 
dünyanın doğuşundan alıp modern Yucatan kimliğinin 
tohumlarını bugüne taşıyor.”      

“Büyük Maya Müzesi”nin 750.000 nesne içeren 
koleksiyonu, 2.600 m²’lik kalıcı ve geçici sergileme alanı 
ile Maya uygarlığının yalnızca arkeolojik kalıntılardan 
ibaret olmadığını, aksine yaşayan bir kültür olduğunu 
göstermeyi amaçlıyor. Bu fikirden yola çıkarak, kilise ve 
müze cephelerindeki aydınlatma kompozisyonlarıyla tanınan 
aydınlatma sanatçısı (video ressamı da denilebilir) Xavier de 
Richemont, Maya kültürünü dünyanın doğuşundan, çağdaş 
kültürlerin ortaya çıkışına kadar betimleyen, antik ve modern 
seslerin eşlik ettiği dev boyutlu bir canlandırılmış fresk ile 
anlatmış.  

XYZ’nin multimedya yerleştirmesi tam anlamıyla 
konukların bu anlatımın içine dalmasını sağlıyor. Onaltı 
tane yüksek çözünürlüklü projektör, müze cephesinin üst 
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bölümüne Richemont’un ürünü olan çizimler, fotoğraflar ve 
grafik kompoziyonlarından oluşan 34 dev tabloyu yansıtıyor. 
Gösteriye eşlik etmesi için uzun menzilli bir ses sistemi de 
tasarlanmış. Bu “mapping video” sistemine ek olarak XYZ, 
yapının mimari aydınlatmasını Lightemotion ile birlikte 
tasarlamış.

Mimarlık firması Grupo Arquidecture, Maya kimliğini 
öne çıkarmak amacıyla yapının biçimini “ceiba” ağacından 
yola çıkarak tasarlamış. Birbirini kesen metal çubuklar 
Maya kültüründe kutsal olan ağacın gövde ve dallarını 
simgeliyor. XYZ ve Lightemotion 70 projektörden oluşan ve 
programlanabilen bir aydınlatma sistemiyle ağaç dallarının 
haraketlerini yeniden canlandırmışlar.
İngilizceden çeviren: Sercan Altan

Façade Lighting of 
the Mayan World 
Museum
Merida, Yucatan, Mexica
» XYZ Cultural Technology created both the 
technical concept and the programming for the 
multimedia installation that brings to life the 
night-time sound-and-light show projected on the 
façade of the new Gran Museo del Mundo Maya 
in Merida, Mexico. “It’s an immense, dynamic 
visual and audio panorama that traces the history 
of the Maya community,” explains Jacques Larue, 
partner at XYZ, “entrenched in the birth of the 
world and bearing the seeds of the Yucatán’s 
modern identity.”
The goal of the recently opened Gran Museo del 
Mundo Maya, with a collection of some 750.000 
objects and 2.600 square metres of permanent 
and temporary gallery space, is to present Mayan 
civilization not as archaeological vestiges but 
as a living culture. Given this focus, Xavier 
de Richemont, a video painter known for his 
luminous compositions on the façades of churches 
and museums, has evoked Maya culture in a 
narrative that spans the birth of Earth, the history 
of humanity, and the emergence of contemporary 
societies, in the form of a huge animated fresco 
with an audio track of ancient and modern sounds.
XYZ’s multimedia installation offers visitors a 
chance to literally immerse themselves in this 
symbolic narrative. Sixteen high-definition 
projectors animate the upper part of the museum 
façade with a virtual strip that unfurls 34 giant 
tableaus composed of drawings, photographs, 
and graphic compositions by de Richemont. A 
long-range sound system, integrated into the 
building’s architecture, broadcasts the show’s 
music throughout the site. 
In addition to this “mapping video” system, XYZ 
produced, in collaboration with Lightemotion, the 
architectural lighting of the building. To express 
the identity of Maya culture, the architectural 
firm Grupo Arquidecture chose to articulate the 
form of the building around that of the ceiba 
tree. Interlaced bars of metal evoke the trunk and 
foliage of the tree, which is sacred to the Maya. 
The designers at XYZ and Lightemotion came up 
with a programmable lighting system composed 
of 70 projectors, capable of reproducing the 
movement of the tree’s foliage at night.
Created by two multimedia technology experts, 
Eric Cyr and Jacques Larue, XYZ Cultural 
Technology has taken on the mission of offering 
designers of all kinds the technological means to 
realize their creative ambitions.


