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Estudi que analitza el potencial de les retransmissions d’obres de teatre en viu als cinemes per captar nous
públics. S’hi analitza el cas concret de dues obres del Teatre Nacional britànic retransmeses la temporada
passada a diversos cinemes del Regne Unit. La investigació demostra que amb aquesta estratègia el National
Theatre va aconseguir atreure noves audiències gràcies, en part, a les estretes relacions establertes entre els
cinemes i els seus clients a tot el país. L’estudi ressalta la centralitat del ‘fet experiencial’ – difícil de traduir en el
context digital – i la importància del component ‘en viu’ tant per a les audiències de teatre com de cinema. Es fa
referència també a la necessitat que té el públic de viure experiències culturals en viu i que contrasta amb la lògica
de consum sota demanda, on els individus poden triar el lloc i el moment per accedir als continguts però no
experimenten aquesta emoció única que es produeix el primer cop que es representa una obra. Els autors
assenyalen també un alt nivell de compromís emocional amb les produccions per part dels espectadors de cinema
fet que les fa més propenses a visitar després el teatres. Finalment, demostren que aquestes retransmissions
poden aportar lliçons molt valuoses per a les organitzacions d’arts escèniques que vulguin ser innovadores.
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