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configuring the Cove (konFiguration Af Hulen) er en com-
puterbaseret, interaktiv videoinstallation, som gør brug af
en række tekniske og billedskabende metoder til at identi-
ficere nogle forskellige mønstre i forholdet mellem krop og
rum. En efterligning af en menneskeskikkelse fungerer som
det psyko-geografiske centrum for forskelligartede gengi-
velser af rumlige og særlige sanseanalogiske forhold.

configuring the Cove er et af de første kunstværker,
som er blevet skabt ved hjælp af CAVETm, et unikt "virtual
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reality"-milio, som man kan gå rundt  i. Det er udviklet ved
University of Il l inois og blev best i l t  i 1996 af NTT
interCommunication Center i Tokyo t i l  stedets faste sam-
ling. Til Louisiana er der specielt  blevet fremsti l let en ny,
stereoskopisk toskærms-version a f  værket.

Den opr indel ige bruger f lade var  en næsten legemsstor
dukke, der var udformet  som en a lmindel ig  leddedukke.
Denne f igur kunne pub l i kum røre ved og  derved styre
ændringer i de computergenererede bi l leder og lyde i
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realtid. I Louisianas udgave af installationen kan en virtuel
gengivelse af denne dukke ligeledes styres af publikum
ved berøring af skærmen.

Syv forskellige billedmiljøer danner tilsammen
conFiguring the Cove. Når dukkens krop og lemmer bevæ-
ges, ændres forskellige parametre i de computerprogram-
mer, der genererer billedet, mens visse af dukkens stil-
linger får bestemte visuelle ting til at ske. Især er det ved
at bevæge dukkens hænder, sådan at den først holder sig
for øjnene og derefter tager hænderne væk fra dem igen,
at et billedmiljø skifter over i et andet.

conFiguring the Cove udgør i konkret form et meta-
sprog for funktionsforholdene mellem legemlige og rumli-
ge koordinater. Disse forhold er både fysiske og konceptu-
elle, og der skabes en menneskelignende verden med
reference til den inden for alle kulturer iøjnefaldende tradi-
tion for at forestille sig kroppen som universets centrum
og målestok. Samtidig optræder værket i en krævende,
postmoderne verden, hvilket blotlægger den repræsentati-
ve surrogatkrops skrøbelige kovarians inden for det græn-
seløse rum af netagtige systemer, som den befinder sig
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