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Vi lever i en tid, hvor omgivelserne iscenesættes i et større omfang end nogensinde før. Smartphones, flow-tv,
baggrundsmusik, surround sound og computergrafik skaber på forskellige måder et særligt rum af lys, lyd,
billeder og tegn. Disse omgivelser er ikke længere noget sekundært, men er blevet selve omdrejningspunktet

for oplevelsen.

Det ambiente undersøger disse særlige former for omgivelser i kunsten og hverdagslivet og præsenterer ´det
ambiente´ som det mest præcise begreb til at beskrive, hvad der sker, når vi fornemmer baggrundsmusikkens
diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner os tilbage i
biografsædet. Bogen analyserer, hvordan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det har for
vores forhold til ting, informationer og mennesker omkring os, når de ikke længere indtager en fast og

afgrænset plads, men flyder sammen og ud i omgivelserne.
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