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Passages: Media and Culture in a Shopping Centre studies
ethnographically the marketing, sale, shopping and use of
media in urban space.
Vi lever idag i en kultur genomsyrad av kommersialism och medier. Men hur hänger de ihop?
Ett modernt köpcentrum kan verka banalt men rymmer många gåtor. Det är både gata och
hus, både marknadsplats och offentligt rum. Denna bok är en upptäcktsfärd i en sådan labyrint
av passager och möten mellan människor och medier. Den skildrar ett välbekant gemensamt
vardagsrum på ett nytt och spännande sätt, som öppnar ögonen för centrala frågor om hur
konsumtion och kommunikation flätas samman i vår tid.
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