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REZUMAT 
Instituțiile culturale se confruntă astăzi cu o serie de 
schimbări majore în ce privește obiceiurile de consum și 
nevoile publicului, determinate în bună parte de utilizarea 
la scară largă a noilor tehnologii. Modul de comunicare 
unidirecțională, lipsa de interacțiune și lipsa adaptării 
canalelor și instrumentelor de comunicare sunt 
problematici care au determinat și continuă să determine 
o scădere a consumului cultural.  
Așteptările publicului de astăzi, în special tineri, dar nu 
numai, se concentrează pe câteva coordonate principale: 
ubicuitate (nevoia de a fi conectat în permanență și de a 
avea acces la informații oriunde și oricând), personalizare 
(posibilitatea de adaptare a modului de consum, a 
experienței conform propriilor nevoi) și simplitate în 
utilizare (posibilitatea de a ajunge la informațiile de 
interes în cel mai scurt timp și în cel mai eficient mod 
posibil, preferabil fără mari eforturi).  
Aceste noi nevoi ale publicului, determinate de 
omniprezența tehnologiei în viețile noastre, au schimbat 
profund și relația dintre instituțiile culturale și publicurile 
sale, au afectat modul de participare și receptare a 
produselor artistice și au forțat instituțiile să se deschidă 
mai mult, să devină mai flexibile și mai adaptabile.  
Modurile de interacțiune dintre o instituție cuturală și 
publicurile sale au astăzi o structură complexă, tot mai 
multe instituții începând să introducă între activitățile sale 
sau chiar în structurile lor administrative diferite 
modalități de a răspunde acestor nevoi.  
La nivel internațional, există o serie de bune practici în 
utilizarea noilor tehnologii, care răspund în principal 
următoarelor obiective: distribuția/ difuzarea conținutului 
artistic; educație, accesibilitate, joc/joacă; optimizarea 
proceselor de marketing, vânzare și strângere de fonduri; 
remodelarea experienței artistice / user generated 
content; digitalizarea unei arhive istorice. Dintre cazurile 
analizate, cele mai intersante și relevante aplicații se 
găsesc în special în țările anglo-saxone, dar și în 
Germania, Danemarca și Italia.  
Pentru a avea efect, însă, utilizarea noilor tehnologii în 
instituțiile culturale nu trebuie privită ca scop în sine și 
nici în mod izolat, ca soluție de avarie, ci ca instrument de 
lucru, ca o linie transversală, integrată în proiectele și 
activitățile instituției în ansamblu. 

Cuvinte cheie 
noi tehnologii, nevoi digitale, artele spectacolului, bune 
practici, comunicare digitală, marketing digital. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Cultural institutions face today a series of major changes 
regarding the consumer habits and the needs of the public, 
largely determined by the widespread use of new 
technologies. Unidirectional communication, the lack of 
interaction and the failure to adapt the communication 
channels and instrument are all problems that have 
determined and continue to cause a decline in cultural 
consumption. 
The needs and expectation of today’s public, especially 
young but not only, focus on a few main coordinates: 
ubiquity (the need to be permanently connected and to 
have access to information anywhere, anytime), 
personalization (the possibility to adapt one’s 
consumption habits or experience according to their own 
needs) and simplicity of use (the possibility to access 
information in the quickest and most efficient way 
possible, preferably without a great effort). 
These new needs of the public, determined by the 
omnipresence of technology in our lives, have profoundly 
changed the relationship between cultural institutions and 
its audiences, have affected the participation and the 
consumption of artistic products and have forced 
institutions to open more, to become more flexible and 
more adaptable. 
The modes of interaction between a cultural institution 
and its audiences have today a complex structure, with 
more and more institutions beginning to introduce 
different ways to address these needs in their activities or 
even their administrative structures. 
At international level, there are a number of good 
practices in the use of new technologies, which mainly 
focus on the following objectives: distribution / 
dissemination of artistic content; education, accessibility, 
game/play; optimizing the marketing, sales and 
fundraising processes; reshaping the artistic experience / 
user generated content; digitizing a historical archive. 
From the analyzed cases, the most in-depth and relevant 
applications are found especially in the English-speaking 
countries, but also in Germany, Denmark and Italy. 
In order to be effective, however, the use of new 
technologies in cultural institutions should not be seen as 
an end in itself or in isolation as an “emergency solution”, 
but as a tool - a transversal line integrated into the 
projects and activities of the institution as a whole. 

Keywords 
new technologies, digital needs, performing arts, good 
practices, digital communication, digital marketing. 
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INTRODUCERE 
Trăim astăzi într-un context social puternic tehnologizat, 
supranumit și „noua revoluție tehnologică“ sau „a doua eră 
computerizată“ („the second machine age“ [1]). 
Tehnologia a devenit atât de omniprezentă, atât de la 
îndemână și atât de indispensabilă în viața noastră de zi cu 
zi, încât aproape că nu ne dăm seama cum trăiam înainte 
de această eră a internetului și a telefoanelor mobile. 
Această prezență permanentă a tehnologiei în viața noastră 
- în atât de multe forme diferite, de la serviciile de 
transport public la dispozitivele controlate de la distanță - 
a schimbat modul în care ne comportăm, așteptările pe 
care le avem din mediul înconjurător și întregul ansamblu 
de relații dintre noi ca indivizi și între noi și organizațiile 
cu care interacționăm. 
Această nouă realitate tehnologică în care trăim a modelat 
și modul în care ne raportăm la instituțiile culturale și are 
astăzi un rol semnificativ în modelarea experiențelor pe 
care le avem înainte, în timpul și după participarea la un 
eveniment cultural, de orice fel ar fi el. Descoperirea 
întregului potențial al tehnologiilor digitale pentru artele 
spectacolului este încă la început, ceea ce înseamnă că încă 
mai există loc pentru dezvoltare, pentru îmbunătățire și, în 
primul rând, pentru o mai bună înțelegere. 
Pentru a vedea modul în care noile tehnologii au influențat 
interacțiunile noastre cu instituțiile culturale, am început 
prin a analiza o serie de factori care au un impact important 
asupra acestor lucruri și am trecut apoi la conturarea 
situației prezente în unele dintre cele mai importante 
instituții culturale, prezentând exemple de bune practici pe 
acest segment de activitate (proiecte actuale în curs de 
dezvoltare). 

CONTEXTUL GENERAL – MODUL ÎN 
CARE NEVOILE DIGITALE CREEAZĂ 
NOI AȘTEPTĂRI PENTRU 
PUBLICURILE CULTURALE   
Tehnologiile digitale – între „modă“ și necesitate 
În această nouă realitate în care trăim, conform unui studiu 
realizat de Nielsen Global Digital, desfășurat pe mai mult 
de 30.000 de respondenți din 60 de țări din întreaga lume, 
peste 80% dintre cetățenii din țările dezvoltate declară că 
au conexiune la internet, 76% dintre aceștia spun că sunt 
fericiți să fie „conectați în permanență“, iar conform unui 
procent de 70% dintre aceștia „comunicarea față în față va 
fi treptat înlocuită cu cea digitală“ [4]. 
Cel mai surprinzător lucru, conform unui alt studiu realizat 
de GfK, unul dintre cele mai cunoscute institute de 
cercetare de piață, prezentat la conferința anuală intitulată 
„Societatea surprinzătoare“ din 2016, este că aspectele pe 
care le consideram relevante numai pentru generațiile mai 
tinere se dovedesc a fi la fel de valide și pentru cei mai în 
vârstă. De fapt, tehnologia a schimbat nu numai 
comportamentul celor născuți în era digitală (așa-numiții 
Millennials sau Generation Z), ci și al celorlalte categorii 
de public, inclusiv persoane de peste 60 de ani, vârsta fiind 
acum doar una dintre trăsăturile pe care le putem folosi 
pentru a defini consumatorii, în timp ce alte trăsături 
transversale - cum ar fi personalitatea, valorile, opiniile, 
interesele, stilul de viață și veniturile - câștigă din ce în ce 
mai multă relevanță. Limitele dintre diferitele „grupuri-
țintă“ devin din ce în ce mai estompate, mai fluide și mai 
orientate spre individ și nevoile sale specifice. Tehnologia 
a creat astfel un nou tip de consumator și noi tipuri de 
nevoi și este, în același timp, principalul instrument pe care 
îl avem pentru a culege informații despre acest consumator 
și, în cele din urmă, pentru a ajunge la el. 

 

INTRODUCTION 
We are living nowadays in a highly technological social 
context, named by some “the new revolution of the 
machines” or “the second machine age”[1]. Technology 
has become so ubiquitous, so at-hand and so indispensable 
from our everyday lives, that we hardly realize how we 
lived before the age of Internet and mobile phones. This 
permanent presence of technology in our lives – under so 
many different forms, from public transport services to 
remotely controlled devices – has changed the way we 
behave, the expectations that we have from the 
environment and the whole relation between us as 
individuals and between us and the other entities (human 
and non-human) that we interact with.  
This technological reality we live in has also shaped the 
way we interact with the cultural institutions and has today 
a significant role in shaping our experience before, during 
and after a performance. The discovery of the full potential 
of the digital technologies for the performing arts 
specifically is still in the beginning, which means that 
there is still room for development, for improvement and 
first and foremost for a better understanding. 
In order to see how new technologies have influenced our 
interactions with cultural institutions, I began by looking 
at a number of factors that have an important impact on 
these facts, and then I went on to outline the current 
situation in some of the most important cultural 
institutions, presenting examples of good practice on this 
segment of activity (current projects under development). 

GENERAL CONTEXT – HOW THE 
DIGITAL NEEDS ARE CREATING NEW 
EXPECTATIONS FOR CULTURAL 
AUDIENCES  
Digital technologies – between necessity and 
trend 
In this new reality we live in, according to the Nielsen 
Global Digital Landscape Survey, conducted on more than 
30.000 respondents from 60 countries around the world, 
over 80% of the people from the developed countries are 
connected to the internet, 76% of them say they are happy 
to be “always connected” and almost 70% of them state 
that the face-to-face communication will be gradually 
replaced by the digital one. [4] 
The most surprising thing, according to another study 
performed by GfK, presented at the 2016 annual 
conference entitled “The Surprising Society”, is that what 
we may assume to be true only for the younger generations 
proves to be almost the same for the older ones. In fact, the 
technology has changed not only the behaviour of those 
born in the digital age (the so-called Millennials or 
Generation Z), but also of the other age categories, 
including the senior citizens, the age being now just one of 
the traits that we can use to define the consumers, while 
other more transversal features - such as personality, 
values, opinions, interests, lifestyles and income - are 
gaining more and more relevance. The boundaries 
between the different ‘target-audiences’ are thus becoming 
more and more blurred, more fluid and more oriented 
towards the individual and his particular, singular needs. 
Technology has therefore created a new type of consumer 
and new types of needs and it is, at the same time, the main 
tool we have for gathering information about this 
consumer and ultimately reaching him. 
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Piramida „nevoilor digitale“ 
Pentru a înțelege nevoile publicului, trebuie să începem 
prin ne întreba care este motivul pentru care instituțiile 
culturale folosesc astăzi tehnologia. Arts Council England 
[5] oferă un răspuns simplu și cuprinzător în acest sens: 
folosim tehnologia pentru a rezolva problemele vechi în 
moduri noi, pentru a-i încânta și a-i implica în mod activ 
pe utilizatori. Până acum câțiva ani, poate că această 
afirmație ar fi fost suficientă astfel: „folosim tehnologia 
pentru a rezolva probleme“ (de exemplu: oamenii nu au 
timp să vină fizic la casa de bilete, așa că introducem 
serviciul de ticketing online). Astăzi, cu siguranță acest 
lucru nu mai este suficient și ar trebui să avem în vedere 
că pentru public contează (și uneori este chiar mai 
importantă) nu doar simpla existență a unui serviciu 
(faptul că pot cumpăra bilete online), ci modul în care acest 
serviciu funcționează, modul în care este prezentat, 
simplitatea sau dificultatea utilizării, libertatea pe care o 
au în interacțiunea cu acesta, posibilitatea de a personaliza 
acest serviciu, conform propriilor necesități. Cu alte 
cuvinte, „experiența este produsul“. Acest fapt înseamnă 
că tehnologia a devenit mult mai mult decât un simplu 
instrument pentru rezolvarea problemelor și mai degrabă o 
extensie a personalității noastre. 
Revenind la piramida nevoilor digitale, putem identifica 
câteva valori de bază pe care „individul digital“ de astăzi 
le împărtășește când vine vorba de viața sa digitală. 
Piramida include mai multe niveluri [3]: nivelul de 
conectivitate – nevoia de a fi mereu conectat, echivalentul 
nivelului fiziologic al piramidei lui Maslow, nivelul de 
control – pe care ni-l oferă, de exemplu, dispozitivele GPS 
pe care le putem programa să ne ducă oriunde dorim sau 
dispozitivele controlate de la distanță (prin care putem 
aprinde lumina sau putem programa încălzirea centrală 
folosind un dispozitiv special și o aplicație telefonică), 
nivelul de socializare – nevoia de a „exista“ online, dar nu 
de unul singur, ci într-o rețea de indivizi, nivelul de 
vizibilitate (legat de cel de socializare) – care se referă la 
nevoia de a fi văzut și apreciat și nivelul de auto-
actualizare (confirmare socială) – parțial satisfăcută prin 
posesia unor device-uri cum sunt smartphone-urile, un 
simbol de status social, care ne oferă un sentiment de 
împlinire, sentiment care depășește cu mult beneficiile 
strict funcționale asociate utilizării acestora. 

 
Figura 1. Piramida nevoilor digitale 

La nivel general, era internetului a creat un tip de „individ 
digital“ care este din ce în ce mai exigent și din ce în ce 
mai conectat. Astfel, cele trei cerințe de bază ale 
individului digital sunt: ubicuitatea, personalizarea / 
posibilitatea de personalizare a experienței și simplitatea 
utilizării. [5] 
Aceste caracteristici se întrepătrund și fac parte din ceea 
ce numim astăzi Web 3.0. În timp ce Web 1.0 este 
caracterizat de consumul de tip „bibliotecă” (read-only 
web) – adică un conținut care este accesibil, dar nu poate 
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The pyramid of “digital needs” 
In understanding the needs of the public, we have to start 
by addressing the question of why arts institutions use 
technology nowadays. The Digital toolkit realized by the 
Arts Council England [5], gave a simple, yet 
comprehensive answer: we use technology to solve old 
problems in new ways in order to delight and engage the 
users. Until some years ago, maybe the statement would 
have made perfect sense just like this: “we use technology 
to solve problems” (ex. people don’t have time to come 
physically to the box office, so we introduce the online 
ticketing service). Nowadays, it is surely not enough and 
we should always consider that for the public what matters 
(and sometimes even prevails) is not merely that a service 
exists (the fact that I can buy tickets online), but also the 
way in which this service functions, the way in which it is 
presented to them, the simplicity or the difficulty of use, 
the freedom they have to interact with it, to personalize it 
to make it “their own”. In other words “the experience is 
the product”. This is to say that technology has become 
much more than a simple tool for solving problems, it has 
become an extension of our personality. 
Going back to the pyramid of digital needs, we can identify 
several basic values that the digital individual of today 
shares when it comes to his digital life. The pyramid 
includes several levels [3]: the connectivity level – the 
need to be always connected, the equivalent of the 
physiological level of Maslow’s pyramid, the control level 
– from GPS devices that we can set to take us wherever we 
want to remotely controlled devices (ex. lights and central 
heating remotely controlled using a special device and a 
phone app), the socializing level – the need to ‘exist’ 
online, but to exist not alone, but in a network, the visibility 
level, connected to the socializing one, the need to be seen 
and appreciated and the self-actualization level – partly 
satisfied by the possession of high-technology tools, such 
as the smartphones – a status symbol that can guarantee a 
sense of fulfilment that transcends the strictly functional 
benefits associated with their use.  

 
Figure 1. Pyramid of digital needs 

 
On a more general level, what the age of Internet has 
created is a digital individual who is ever-more demanding 
and ever more connected. The three basic requirements of 
the digital individual are: ubiquity, customization/ 
possibility to personalize one’s experience and 
simplicity of use. [5] 
These features are connected to one another and are all 
characteristics of what we now call the Web 3.0. While the 
Web 1.0 was focused on the consumption of a “library-

Visibility

Socializing

Control

Connectivity

Self actualization 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

66

 

fi modificat, iar Web 2.0 de cel de „pro-sumer“ – adică un 
consumator proactiv care nu este doar un receptor pasiv de 
informații, ci un creator de conținut, în așa-numitul Web 
3.0, consumatorul, care este atât un receptor cât și un 
creator de conținut, se așteaptă, în plus, ca producția și 
consumul de conținut să se întâmple oriunde și oricând, în 
mod neîntrerupt. Mai mult decât atât, acest lucru ar trebui 
să fie posibil cu un minim efort din partea utilizatorului și 
să funcționeze ca suport sau chiar ca o extensie a 
abilităților sale cognitive (cum se întâmplă, de exemplu, în 
cazul realității virtuale și augmentate). 

Un produs de masă pentru consum individual  
Noul individ digital are, prin urmare, o individualitate 
complexă și așteptări noi și din ce în ce mai exigente, care 
reprezintă o reală provocare pentru orice instituție 
culturală. Oricare ar fi modul în care acestea aleg să 
răspundă, ceea ce este sigur este că acestea nu pot ignora 
nevoia tot mai mare de deschidere, de interactivitate și de 
creare a unor „soluții noi la problemele vechi, într-un mod 
care să încânte și implice în mod activ publicul“ [5], 
oferind în același timp experiențe noi și personale pentru 
o gamă diversă de indivizi. 
În perioada următoare, se poate spune că succesul 
instituțiilor culturale va depinde de modul în care acestea 
înțeleg să răspundă acestor nevoi și de capacitatea lor de a 
fi percepute ca „personale“, de încredere și apropiate de 
public (în același fel în care un prieten sau coleg este 
aproape și de încredere). În același timp, succesul lor va 
depinde și de capacitatea lor de a construi canale de 
comunicare bi-direcționale și de a satisface o nevoie 
colectivă, dar într-un mod care nu este uniform pentru 
toate categoriile de public, ci personal, individualizat. [3] 
Acesta este în esență ceea ce Joseph Pine numește 
„personalizarea în masă“ -  ca etapă finală în segmentarea 
pieței - definită ca abilitatea de „a dezvolta, a produce, a 
comercializa și a distribui bunuri și servicii accesibile cu 
suficientă varietate și personalizare care să permită tuturor 
să găsească exact ceea ce caută“ [2. Internetul a 
transformat acest concept într-o nevoie larg răspândită, iar 
supraviețuirea multor organizații - inclusiv a celor 
culturale - depinde de modul în care vor răspunde la 
această problemă în viitor. 
Individul digital în lumea culturală 
Schimbările comportamentale ale publicului, cerințele sale 
legate de interactivitate, au schimbat profund și relația 
dintre instituțiile culturale și publicurile sale, au afectat 
modul de participare și receptare a produselor artistice și 
au forțat instituțiile să se deschidă mai mult, să devină mai 
flexibile și mai adaptabile. 
Folosirea tehnologiei a devenit astăzi aproape 
indispensabilă atunci când interacționăm cu o instituție 
culturală, de la simpla accesare a site-ului la o interacțiune 
mai complexă care poate să presupună chiar crearea unui 
nou produs artistic. 
Modul în care nevoile publicului de astăzi se traduc în 
domeniul artistic au făcut obiectul mai multor studii, 
majoritatea în țările vorbitoare de limba engleză (unde 
nivelul de utilizare a Internetului are cele mai ridicate 
procente) [4]. Potrivit uneia dintre aceste cercetări 
realizate de MTM London [6], una dintre cele mai 
importante firme de consultanță din Marea Britanie, care a 
analizat comportamentul digital al publicului din domeniul 
cultural, peste jumătate din populația online (53%) a 
folosit internetul pentru a interacționa cu o organizație sau 
instituție culturală în ultimele 12 luni, principalele 
activități online fiind concentrate pe descoperirea de 

 

type” content (read-only web) - i.e. one that is there to be 
accessed, but cannot be modified, and the Web 2.0 
introduced the concept of “pro-sumer” – a proactive 
consumer that is not just a passive recipient of information, 
but a creator himself, in the so-called Web 3.0, the 
consumer, who is both a recipient and a creator of 
information, expects, in addition, that the production and 
consumption of content and services should happen 
anywhere and anytime so seamlessly and often without the 
need for search or selection on the part of the user, as a 
support or even an extension of his cognitive abilities 
(consider, for example, augmented and virtual reality).  

A mass-product for an individual consumption  
The new profile of the digital user implies, therefore, a 
complex individuality with new and more demanding 
expectations that puts the organizations to a difficult 
challenge. However the organizations choose to respond, 
what is sure is that they cannot ignore the ever-increasing 
need for openness, for interactivity and for the creation of 
new solutions to old problems in a way that engages and 
delights the public [5], offering at the same time new and 
personal experiences for a diverse range of individuals.  
In the coming years, the organizations that will be most 
successful will probably be those perceived as personal, 
reliable and close to their public (in much the same way 
that a friend or peer is close and trustworthy) and those that 
are able, at the same time, to build channels of mutual 
listening and contact and to satisfy a “common” need in a 
way that is not “common”, but individual. [3]  
This is basically what Joseph Pine called mass 
customization – as the ultimate stage in the market 
segmentation – defined as the ability to “develop, produce, 
market and distribute goods and services accessible with 
enough variety and customization to allow everyone to 
find exactly what they want” [2]. Internet has turned this 
concept into a widespread need and the survival of many 
organizations – including the artistic ones – depends on 
how they will respond to this issue in the future. 

The Digital Individual in the Cultural World 
The behavioural changes of the public, its increasing 
demands for interactivity, have deeply changed also the 
relationship between the institution and its audiences, have 
affected the arts participation and have forced it to open up 
more, to become more flexible and more adaptable.  
The use of technology has become now almost 
indispensable when interacting with an arts institution, 
from the simple website access to a more complex 
interaction that implies the creation of a new artistic 
product.  
Several studies have been made for finding out how the 
needs of today’s digital individual translates to the arts 
field, most of them in the English-speaking countries 
(where the internet penetration is the highest) [4]. 
According to one of these researches [6] realized by MTM 
London, a leading consultancy company in the UK, 
analysing the audience’s digital behaviour in the cultural 
field, over half of the online population (53%) have used 
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informații despre un eveniment sau artist (33%) sau pe 
cumpărarea de bilete (20%). De asemenea, studiul a 
identificat cinci motive principale pentru care publicul 
interacționează cu o organizație sau instituție culturală în 
mediul digital: 

 Acces: pentru a descoperi ultimele noutăți, 
programul de activități și pentru a-și planifica 
participarea; 

 Învățare: pentru a dobândi noi abilități sau 
cunoștințe (de exemplu, despre viața unui artist); 

 Experiență: pentru a experimenta și pentru a 
interacționa în mediul digital cu un produs 
artistic; 

 Împărtășire (Sharing): pentru a partaja 
conținutul online, precum și pentru a împărtăși cu 
prietenii experiențe sau opinii; 

 Creație: pentru a participa la procesul creativ în 
sine sau pentru a crea, prin intermediul 
tehnologiilor digitale, un astfel de produs. 

Aceste moduri de interacțiune sunt dovada clară a 
nivelului de complexitate pe care publicul îl așteaptă 
atunci când interacționează cu o instituție culturală și 
beneficiile foarte personale și foarte specifice pe care 
aceștia le caută (de a dobândi noi abilități, de a avea o 
experiență nouă, de a-și împărtăși opiniile, de a participa 
la procesul creativ etc.) 
Aceste așteptări sunt atât efectul, cât și motivul utilizării la 
scară largă a tehnologiei și motivul pentru care multe 
instituții culturale au început să introducă recent o serie 
largă de instrumente pentru a satisface aceste așteptări. Voi 
discuta mai multe despre diferitele tipuri de instrumente în 
capitolul următor. 

Aplicații ale noilor tehnologii în artele 
spectacolului  
Practici de utilizare a noilor tehnologii în 
instituțiile culturale și oportunități de dezvoltare  
Instrumentele specifice din domeniul tehnologiilor 
digitale pentru artele spectacolului au fost utilizate de-a 
lungul anilor în diferite moduri și au evoluat împreună cu 
dezvoltarea tehnologică în sine, dând naștere unei game 
largi de utilizări. Potrivit unui raport al companiei Golant 
Media Ventures (2016), o agenție de inovare care 
activează în sectoarele creative, culturale, digitale și 
publice [7], noile tehnologii răspândite astăzi în sectorul 
artelor pot fi împărțite în două categorii principale: 

 Enablers: instrumente care permit instituțiilor 
culturale să îndeplinească anumite activități mai 
simplu, mai rapid sau într-un mod care anterior 
nu a fost fezabil sau sustenabil; 

 Drivers: instrumente care propun noi moduri de 
interacțiune sau utilizare sau care pot determina o 
schimbare a comportamentelor sau așteptărilor 
publicului, într-un mod în care provoacă 
instituțiile culturale să răspundă. 

Potrivit aceluiași raport, există o serie largă de potențiale 
aplicații ale noilor tehnologii în domeniul artistic. Acestea 
includ: 

• Streaming video și audio - platforme online; 
• Aplicații mobile – folosind geo-localizare prin 

Near Field Communication sau Wi-Fi proximity 
– scop: informare, interacțiune, vânzare bilete, 
donații; 

 

the internet to engage with the cultural sector in the last 12 
months, with the main activities online being centred 
around the discovery of information about a live event or 
artist (33%) and ticketing (20%). The study also identifies 
five main purposes for which the audiences interact with 
the arts in a digital environment:  

 Access: to discover what’s on, to filter 
opportunities and plan the attendance or 
participation; 

 Learn: to acquire new skills and knowledge (for 
example, finding out more about the life of an 
artist); 

 Experience: to experience the full creative or 
artistic work online; 

 Sharing: using the internet to share content, 
experiences and opinions; 

 Create: use of the Internet to assist with the 
creative process itself. 

These ways of interacting show clearly the level of 
complexity expected from the public when interacting 
with an arts institution and the highly personal benefits that 
they expect from it (acquire new skills, have a new 
experience, share one’s opinions, participate in the 
creative process, etc.) 
These expectations are both the result and the source of the 
widespread use of technology and the reason why many 
arts institutions have adopted recently a diverse series of 
tools in order to satisfy these expectations. I will elaborate 
more on the specific tools used in the following chapter.  

APPLICATIONS OF THE NEW 
TECHNOLOGIES IN THE PERFORMING 
ARTS INSTITUTIONS 
General practice in arts institutions: applications 
and opportunities for development 
The specific tools in the field of digital technologies for 
the performing arts have been used across the years in 
different ways and have evolved together with the 
technological development itself, giving birth to a wide 
range of uses. According to a Golant Media Ventures 
Report (2016), an innovation agency which works in the 
creative, cultural, digital and public sectors [7], the new 
technologies spread across the arts sector today can be 
divided into two main categories: 

 Enablers: tools that enable arts organizations to 
do something more simply, more quickly, or to 
do it in a way that was previously not feasible or 
sustainable; 

 Drivers: entirely superseding established ways of 
doing things, or changing end user behaviours 
and expectations in a way that drives arts 
organizations to respond. 

According to the same report, a wide range of enabling and 
driving technologies have been recently adopted in the 
funded arts sector. These include: 

 Streaming of both video and audio 
using digital platforms; 
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• Platforme / Aplicații online 
interactive/educative;  

• Aplicații de AR/VR (plus „wearables“) – 
inclusiv video 360°/3D; 

• Software-uri – pentru optimizarea procesului de 
comunicare, marketing, vânzări, CRM; 

• Expoziții interactive – folosind touch-screen-uri 
sau senzori de mișcare. 

Pe de altă parte, din cercetarea sintetizată în articolul de 
față, care a analizat diferite tipuri de aplicații ale noilor 
tehnologii în 20 dintre cele mai importante instituții 
artistice la nivel mondial (în domeniul operei, baletului și 
teatrului) din Europa și America de Nord, a reieșit că există 
încă o diferență destul de semnificativă legată de 
complexitatea produselor digitale utilizate / dezvoltate 
între țările vorbitoare de limba engleză (în special Marea 
Britanie, SUA și Australia) și celelalte țări europene, cele 
mai bune practici fiind întâlnite în Germania, Austria și 
Franța. 
Diferența fundamentală dintre diferitele niveluri de 
complexitate constă în gradul în care aceste tehnologii 
sunt adoptate la nivelul unei instituții. Utilizarea noilor 
tehnologii nu poate și nu trebuie privită în mod izolat, ca 
un instrument aruncat în colțul unui birou sau folosit 
sporadic și apoi uitat de restul organizației. Ea trebuie 
abordată, în schimb, într-o dimensiune orizontală, 
transversală, care să fie operativă și funcțională simultan 
pentru toate proiectele și activitățile unei instituții în 
ansamblul ei [7]. 
Studiul Golant Media Venture oferă, în acest scop, o 
schemă relevantă a oportunităților de inovare digitală 
existente la nivelul unei organizații culturale, mergând de 
la procesul creativ la cel operațional. 

 
Figura 2. Oportunități de inovare digitală în cadrul unei 

instituții culturale 
 

Bune practici în utilizarea tehnologiilor digitale 
în domeniul artelor spectacolului.  

Metodologie 
Studiul care stă la baza acestui articol a urmărit să 
identifice cele mai bune practici în utilizarea noilor 
tehnologii din Europa și America de Nord, în domeniul 
artelor spectacolului (operă, balet, concerte simfonice, 
dans contemporan). În selectarea instituțiilor analizate, am 
luat în considerare cele mai importante astfel de 
organizații din Europa și Statele Unite, având în vedere 
două coordonate importante: dimensiunea instituției (în 
ceea ce privește numărul de angajați, bugetul, diversitatea 
activităților) și complexitatea / diversitatea proiectelor noii 
tehnologii aflate în implementare sau deja implementate 
(am căutat instituții care au o activitate constantă în acest 

 

 Apps including fine geo-location via 
Near Field Communication or Wi-Fi 
proximity; goal: information, 
interaction, ticket selling, donations; 

 Interactive/educational online 
platforms/applications;  

 AR, VR applications (plus wearables) – 
including 360°/3D videos; 

 Software for optimizing 
communication, marketing, sales, 
CRM; 

 Interactive exhibitions – using touch-
screens or movement sensors.  

On the other hand, the research realized for the present 
paper analysing the use of new technologies in 20 of the 
leading arts institutions (in the field of opera, ballet and 
theatre) across Europe and North America, revealed that 
there is still a rather significant difference in the 
complexity of the digital products used/developed 
between the English-speaking countries (mainly UK, USA 
and Australia) and the other European countries, with the 
best practices being found in Germany, Austria and 
France.  
The fundamental difference between the different levels of 
complexity lies in the extent to which these technologies 
are adopted within an institution. The use of new 
technologies cannot be viewed in isolation, as a tool to be 
slotted into the corner of an office – or used in a single 
project – and then forgotten by the rest of the organization. 
Instead it must be viewed as a horizontal, woven across all 
the projects and operations of an institution as a whole [7].  
The Golant Media Venture review offers, for this purpose, 
an interesting scheme of the existing opportunities for 
digital innovation, going from the creative process to the 
more operational one. 

 
Figure 2. Opportunities for digital innovation in arts 

institutions 

Best practices in digital technologies applied to 
performing arts institutions. Case studies 

Methodology 
The mapping study on which this article is based was 
aimed at identifying the best practices in the use of the new 
technologies in leading arts institutions from the European 
and North American regions – in the field of opera, ballet, 
symphonic concerts, contemporary dance fields. When 
selecting the arts institutions included in the study, I 
considered the most important ones in Europe and the 
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domeniu, care dezvoltă proiecte la scară largă și / sau au 
deja o strategie digitală). 
Pentru a clarifica terminologia, atunci când folosesc 
termenul de „tehnologiile digitale“ sau de „noi 
tehnologii“, mă refer la ansamblul tehnologiilor inovative 
folosite de instituțiile de spectacole care includ, dar nu se 
limitează la: tehnologii interactive/imersive, realitate 
augmentată, realitate virtuală, platforme de streaming 
online, videomapping, animații grafice, jocuri digitale, 
aplicații mobile etc.  
Pe baza celor prezentate mai sus, am realizat un tabel 
centralizator care oferă o perspectivă largă a potențialelor 
moduri de utilizare a noilor tehnologii în instituțiile 
artistice analizate. Prin urmare, în funcție de domeniul de 
aplicabilitate și în funcție de obiectivele pe care le 
urmăresc, am identificat următoarele utilizări ale 
tehnologiilor digitale: 

• Distribuția/ Difuzarea conținutului artistic; 
• Educație, accesibilitate, joc/joacă; 
• Optimizarea proceselor de marketing, vânzare și 

strângere de fonduri; 
• Remodelarea experienței artistice / user 

generated content; 
• Digitalizarea unei arhive istorice. 

Tabelul de mai jos prezintă principalele aplicații, conform 
cercetării realizate: 
 

Obiectiv Aplicație Example 

Distribuția/ 
Difuzarea 
conținutului 
artistic 

- Platforme de live 
streaming 

- Video-uri 360° 
- Multiple-angle 

video/recording 
- Expoziții interactive 

- The MET – Live in HD 
- Digital Theatre – 

platformă de 
streaming 

- Berliner 
Philarmoniker Digital 
Concert Hall 

- The Opera Machine 
– Royal Opera House 

- Van Gogh Alive – 
The Experience 

Educație, 
accesibilitate, 
joc/joacă 

- Ghiduri audio online 
- Podcast-uri 
- Platforme educative 

interactive 
- Laboratoare digitale – 

muzică, sunet, lumini 
- Software-uri pentru 

crearea unui conținut 
artistic (muzică, 
video) 

- LSO Play 
- LSO Digital Lab 
- Canalul iTunes al 

Royal Opera House 
- „Staging It“ – direct 

a scene 
(Shakespeare’s 
Globe) 

Optimizarea 
proceselor de 
marketing, 
vânzare și 
strângere de 
fonduri 

- Mobile ticketing 
- Donații prin aplicații 

mobile 
- Camere de așteptare 

online 
- Aplicații pentru 

identificarea unor 
potențiali donatori 

- Tessitura Network și 
software-uri conexe 

- Rijkmusem Denmark 
– website-app. 

  

Remodelarea 
experienței 
artistice / user 
generated 
content 

- Camere pentru social 
media 

- Librete digitale – 
disponibile în timpul 
spectacolului 

- Spectacole 
interactive 

- TIM – Pappano in 
web – Tweet corner  

- Twitter - Opera 
(Deloitte Ignite, 
ROH) 

- Deloitte Ignite 
festival. 

Digitalizarea 
unei arhive 
istorice 

- Arhive digitale 
- Expoziții 

online 

- Tate Museum 
- Teatro alla 

Scala – arhivă 
istorică 
digitală 

 

United States, having in mind two important coordinates: 
the size of the institution (in terms of the number of 
employees, budget, complex of activities) and the 
complexity/diversity of the new technology projects 
developed (I searched for institutions which have a more 
or less constant activity in this field, which develop large-
scale projects and/or have a digital strategy).  
To clarify the terminology, when referring to the ‘digital 
technologies’ or ‘new technologies’, I am referring to all 
the recent technical innovations used by the performing 
arts institutions to engage with their audiences, including 
but not limited to: 360° and 3D technologies, live 
streaming platforms, augmented and virtual reality, video-
projection techniques (ex. video-mapping), graphic 
animation, digital sound technologies, immersive / 
interactive experiences, etc. 
Based on all of the above, I have compiled a centralized 
table that provides a broad perspective on the potential 
uses of new technologies in the analyzed arts institutions. 
Therefore, depending on the field of application and the 
objectives we are pursuing, I have identified the following 
potential uses of digital technologies: 

 Distribution and exhibition of artistic content; 
 Educational, learning, accessibility, games; 
 Optimization of the selling, marketing, 

fundraising process; 
 Reshaping the artistic experience / user generated 

content; 
 Digitalizing a historic archive.  

The table below summarizes the main examples found in 
my research: 
 

Objective Technological application Examples 
Distribution and 
exhibition of artistic 
content 

- Live streaming 
platforms 

- 360° videos 
- Multiple-angle view 

video/recording 
- Interactive exhibitions 
 

- The MET – Live in 
HD 

- Digital Theatre 
- Berliner 

Philarmoniker Digital 
Concert Hall 

- The Opera Machine 
– ROH 

- Van Gogh Alive – 
The Experience 

Educational, 
learning, 
accessibility, games 

- Online listening 
guides 

- Podcasts, audio 
guides 

- Interactive 
educational 
platforms 

- Digital labs – 
experimenting with 
music, sound, lights 

- LSO Play 
- LSO Digital Lab 
- ROH iTunes channel 
- “Staging It” – direct 

a scene 
(Shakespeare’s 
Globe) 

 

Optimization of the 
selling, marketing, 
fundraising process 

- Mobile ticketing 
- Mobile donations 
- Online waiting rooms 
- Donor scouting 

- Tessitura Network 
and connected 
softwares 

- Rijkmusem Denmark 
– website-app 

Reshaping the 
artistic experience / 
user generated 
content 

- Social media corners 
- Digital librettos – 

accessible during a 
performance 

- Interactive 
performances 

- TIM – Pappano in 
web – Tweet corner 

- Opera based on 
tweets (Deloitte 
Ignite, ROH) 

- Deloitte Ignite 
festival 

Digitalizing a historic 
archive 

- Online archives 
- Online exhibitions 

- Tate Museum 
- Teatro alla Scala – 

online historic 
archive 
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Concluzii 
Am încercat în cele de mai sus să sublinez importanța unei 
înțelegeri mai bune a schimbărilor de comportament și a 
noilor așteptări pe care publicul de astăzi le are față de o 
instituție culturală. Aceste schimbări au o dinamică 
complexă, se dezvoltă pe mai multe paliere, așa cum am 
văzut, și schimbă uneori în mod fundamental experiența 
de participare la un eveniment cultural. Ceea ce este clar e 
că aceste transformări socio-culturale nu pot fi ignorate, 
ele trebuie înțelese în profunzime și adresate cu mijloacele 
și instrumentele potrivite. 
Utilizarea noilor media sau noilor tehnologii nu reprezintă, 
însă, un scop în sine, ele sunt instrumente care pot fi 
folosite pentru a rezolva o problemă (într-un mod nou, 
poate) sau pentru a răspunde unei nevoi a instituției sau a 
publicului. Pentru a avea efect, însă, ele nu trebuie privite 
în mod izolat, ca soluție de avarie, ci ca o linie 
transversală, integrată în proiectele și activitățile instituției 
în ansamblu. 
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Conclusions 
I have tried in the present article to underline the 
importance of a better understanding of the behavioural 
changes and the new expectations that the public has today 
towards a cultural institution. These changes have a 
complex dynamics, they develop on several levels, as we 
have seen, and sometimes fundamentally change the 
experience of taking part in a cultural event. What is clear 
is that these socio-cultural transformations cannot be 
ignored, they must be thoroughly understood and 
addressed with the appropriate means and tools. 
Using new media or new technologies is not, however, an 
end in itself, these are tools that can be used to solve a 
problem (in a new way, maybe) or to respond to a need of 
the institution or the public. In order to be effective, 
however, they should not be viewed in isolation as an 
emergency solution, but as a cross-section, integrated into 
the overall projects and activities of the institution. 
 




