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RESUMO: A presente comunicação irá, através da apresentação da contextualização 
histórica do conceito de experiência elaborada por Martin Jay em Songs of Experience, 
discutir algumas das interpretações dadas ao conceito extremamente corrente nas Artes 
Visuais, sejam elas negativas, como em Walter Benjamin, Theodor Adorno e Giorgio 
Agamben, sejam elas positivas, como as de John Dewey, Allan Kaprow e Nicholas 
Bourriaud.    
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ABSTRACT: This paper will, through the presentation of the  historical contextualization of 
the concept of experience developed by Martin Jay in Songs of Experience, discuss some of 
the interpretations given to this concept extremely popular in visual arts, whether negative, 
as in Walter Benjamin, Theodor Adorno and Giorgio Agamben, whether positive, as in John 
Dewey, Allan Kaprow and Nicholas Bourriaud. 
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O conceito de “experiência” está de tal modo enraizado na teoria da arte moderna e 

contemporânea que muitas vezes parece ser entendido como natural e mesmo, em 

certos contextos, unívoco. Podemos encontrá-lo por toda a parte, em artigos, em 

dissertações e teses, em jornais e revistas dedicados à área. Entre os milhões de 

exemplos que eu poderia evocar para introduzir o debate desse conceito, escolho 

apenas um, bastante recente: em um artigo recentemente publicado no The Art 

Newspaper, intitulado Why we’re queuing up for the art ‘experience’, é contrastada, 

de modo irônico, a “(não)experiência” das longas filas cada vez mais necessárias à 

visitação de exposições blockbuster, em especial as com caráter de evento, com a 

“(não)experiência” que aguarda o visitante dentro do museu, dessa vez em função 

do tempo cronometrado para a visita, medida logística necessária, afinal, para o 

escoamento dessas imensas filas (WHY WE’RE QUEUING UP, 2014). 

A presente comunicação pretende então contribuir com a introdução, na área de 

história e teoria das Artes Visuais, da problematização e contextualização histórica 

do conceito de experiência que já vem, nas últimas décadas, ocorrendo em outras 
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áreas do conhecimento, como Literatura, Filosofia e História. Nessas áreas o 

conceito de experiência, estreitamente vinculado ao sujeito autônomo moderno, 

entra em crise com os debates sobre o descentramento e a fragmentação desse 

mesmo sujeito suscitados pela pós-modernidade. Nas Artes Visuais, por outro lado, 

de modo paradoxal tal conceito se converteu em ponto teórico de sentido 

aparentemente estável e intensamente recorrente, ao mesmo tempo em que vários 

dos autores correntes nos estudos específicos da área, tais como Walter Benjamin, 

Adorno e Agamben, e que serão aqui brevemente analisados, criticam o que 

entendem, para usar a expressão do próprio Benjamin, como o empobrecimento da 

experiência moderna. Para tentar delimitar o estatuto do conceito de experiência no 

âmbito da arte moderna e contemporânea abordarei também a obra que trata de 

modo pioneiro o tema no século XX, o livro Art as experience, de John Dewey, o 

admirador de William James que lança as bases para um entendimento pragmatista 

do processo criativo e também da recepção da obra de arte.   

Será dada especial atenção, de igual modo, nesta comunicação, aos escritos de um 

artista fortemente influenciado pela teoria de Dewey, Allan Kaprow, com sua obra 

Essays on the blurring of art and life. Formas de vida, de Nicolas Bourriaud, que 

busca no dandismo do século XIX uma das raízes para a valorização dos modos de 

vida e de comportamento enquanto forma de arte, que irá marcar as práticas 

artísticas de vanguarda no século XX, será, em seguida, analisada enquanto 

representante, na historiografia recente da arte, da tentativa de modificações no 

cânone da arte moderna que permitam o estabelecimento que culmine, justamente, 

em uma arte marcada pela noção de experiência, seja ela vivenciada pelo público, 

seja pelo próprio artista. Tanto Dewey quanto Kaprow e Bourriaud apresentam, de 

modo direto ou indireto, uma leitura bastante positiva do conceito de experiência. 

O referencial teórico norteador da análise aqui proposta será o seminal estudo de 

Martin Jay, Songs of experience, uma abrangente história do conceito de 

experiência, que parte dos gregos para desembocar na experiência pós-

estruturalista tal como concebida por Bataille, Barthes e Foucault, passando pela 

crise do conceito, iniciada, segundo o autor, já na modernidade. 
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Martin Jay, já na Introdução de Songs of Experience, define o escopo de sua obra, 

deixando bem claros os seus limites:  

Isto é, minha intenção não é fornecer ainda outro relato sobre o que 
a ‘experiência’ realmente pode ser, mas antes compreender por que 
tantos pensadores em tantas tradições diferentes se sentiram 
impelidos a fazer precisamente isso (JAY, 2005, p. 1). 

 

Nos capítulos seguintes do livro Jay irá desenvolver, reconhecendo publicamente 

essa dívida, o insight que Agamben (2005) havia apresentado sobre a história da 

ideia de experiência em seu conhecido texto Infância e História: Ensaio sobre a 

destruição da experiência. Para tanto irá investigar as ideias de pensadores 

europeus sobre o tema desde o Renascimento, incluindo depois também os 

pensadores norte-americanos. Em Montaigne, cujo último ensaio dos Ensaios se 

intitula precisamente Da Experiência, Jay (2005, p. 28-29) aponta a desconfiança 

com relação aos dados crus dos sentidos, o que caracterizaria o seu bem conhecido 

ceticismo. Em Francis Bacon e René Descartes identifica as bases da “observação a 

partir de lugar algum”, ou seja, do ponto de vista neutro que deve ser assumido pelo 

cientista, e ainda as origens da “crença na replicabilidade e qualidade pública da 

experiência” (Jay, 2005, p. 40). Com essa nova lógica é estabelecida, portanto, a 

distinção entre o sujeito psicológico, do qual Montaigne se ocupava, e o sujeito 

epistemológico, imortal, despersonalizado, envolvido na prática científica. No plano 

religioso a experiência também assumirá novos sentidos. Santa Teresa d’Ávila, 

imortalizada na escultura de Bernini, já oferecia no século XVI um modelo 

“experiencial” de devoção, que envolvia a elevação espiritual através do êxtase. A 

importância da experiência pessoal vinha sendo afirmada de igual maneira pelos 

missionários reformistas. É com esse contexto em vista que Jay afirma o que segue: 

“Foi por essa razão que a pregação baseada em testemunhos pessoais de 

experiências de conversão eram mais importantes do que argumentos racionais ou a 

vontade de acreditar” (2005, p. 93). É uma corrente religiosa reformista, o Pietismo, 

que irá acionar, segundo Jay, a “virada experiencial” do Protestantismo. O termo 

alemão Erlebnis será vinculado a essa noção de experiência, sugerindo “imediatez 

pré-reflexiva, holismo intuitivo, e intensidade de sentimento [...]” (JAY, 2005, p. 96). 
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Concomitantemente à valorização da experiência individual na prática religiosa 

protestante ocorre o desenvolvimento de uma nova disciplina, a Estética, cujo centro 

de gravidade, mais uma vez de acordo com o amplo panorama desenhado por Jay, 

“estava agora firmemente situado no sujeito e em sua experiência ou julgamento, ao 

invés de no objeto” (2005, p. 137). Aqui, o termo associado à experiência, adotado 

por Kant, será outro, Erfahrung, que pressupõe, de acordo com Jay, “a coerência 

narrativa de uma jornada significativa ao longo do tempo” (2005, p. 264). 

Tamanha ênfase na experiência individual seja na prática religiosa, seja na recepção 

estética, logo atrairá críticas. No âmbito religioso, criticou-se o 

superdimensionamento do indivíduo, quando o que deveria ser mais valorizado é o 

objeto da fé – do contrário, corria-se o risco de que a finalidade da prática religiosa 

pudesse, em termos práticos, ser associada à obtenção de gozo ou mesmo 

entretenimento. 

Para a questão que estamos focando aqui é mesmo interessante a aproximação 

feita por Jay entre modalidades diferentes de experiência como a religiosa e a 

estética. Lembremos que um dos clássicos da literatura romântica sobre arte, 

Epanchements d'un moine ami des arts, de Wilhelm Heinrich Wackenroder (2009), 

propõe justamente uma fusão dessas diferentes modalidades de experiência, cujo 

impacto futuro na teoria das Artes Visuais seria impossível de dimensionar. 

Wackenroder (2009) defende que as obras de arte sejam não observadas, mas 

cultuadas, e que os museus que as abrigam recebam o mesmo respeito devotado 

aos templos religiosos. 

Walter Benjamin, como sabemos, vive bem de perto a modernização industrial da 

Europa e a expansão dos meios tecnológicos de comunicação de massa. Crítico do 

conceito de Erlebnis associado à experiência religiosa individual, retoma o conceito 

de Erfahrung, de modo a desvinculá-lo do sentido que a ele atribuía Kant, a saber, o 

de “julgamento desinteressado e contemplativo” (JAY, 2005, p. 159). Para Benjamin 

era crucial ampliar a importância da obra de arte e diminuir a do indivíduo que a 

experiencia, e é nesse sentido que redimensiona o conceito de Erfahrung (JAY, 

2005, p. 159). O menor valor atribuído pelos surrealistas à consciência, e seu 

interesse pela restauração da magia no mundo moderno irão atrair Benjamin. A 
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experiência autêntica para Benjamin é essa que não pode ser confundida com 

entretenimento. Tal experiência, no entanto, está se tornando impossível no mundo 

moderno. Em Experiência e pobreza Benjamin apresenta as razões em função das 

quais isso ocorreria: 

Sabia-se exatamente o significado da experiência: ela sempre fora 
comunicada aos jovens. De forma concisa, com a autoridade da 
velhice, em provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, em 
histórias; muitas vezes como narrativas de países longínquos, diante 
da lareira, contadas a pais e netos. Que foi feito de tudo isso? Quem 
encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas 
devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje palavras tão 
duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de geração em 
geração? Quem é ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? Quem 
tentará, sequer, lidar com a juventude invocando sua experiência? 
(BENJAMIN, 1994, p. 114)  

 

Narrar possibilita que a experiência autêntica ocorra, pois assim atribuímos sentido 

ao que vai sendo vivido, assim estamos vivenciando a Erfahrung – um sentido que 

não é necessariamente criação individual, mas antes coletiva. Trocar a narração 

pela aquisição da informação pronta anula nossa capacidade, portanto, de 

experienciar, e assim de nos conectarmos a um universo mais amplo. 

A crítica à busca de gozo, de prazer diante da obra de arte, anteriormente já 

comentada, também surge na Teoria Estética de Adorno: “Quem saboreia 

concretamente as obras de arte é um ‘filistino’” (ADORNO, 2006, p. 24).  Decalcar o 

valor de uso da obra de arte sobre o prazer sensual, sobre o deleite é, para Adorno, 

um dos pecados cometidos pela sociedade burguesa (ADORNO, 2006, p. 25). A 

experiência artística é uma experiência espiritual, antes de mais nada, e diante da 

obra de arte devemos esquecer de nós mesmos, em certo sentido devemos nos 

aniquilar. Só assim nos tornaremos, para Adorno, sujeitos dessa experiência.  Exigir 

algo da obra ou nela projetar a própria psicologia afasta o espectador de qualquer 

possibilidade real de uma experiência espiritual diante dessa mesma obra de arte 

(ADORNO, 2006, p. 29). 

Agamben ecoará do mesmo modo, escrevendo bem mais tarde, esse pessimismo 

com relação à possibilidade de experiências autênticas na contemporaneidade. Para 
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ele os eventos cotidianos do homem moderno não são mais transformados em 

experiência, e é isso que torna sua existência insuportável:  

O homem moderno volta para casa à noitinha extenuado por uma 
mixórdia de eventos – divertidos ou maçantes, banais ou insólitos, 
agradáveis ou atrozes-, entretanto nenhum deles se tornou 
experiência (AGAMBEN, 2005, p. 22).  

 

A experiência do museu, por exemplo, ele interpreta como uma experiência fora do 

homem, e acrescenta, ironicamente, que não raras vezes é a máquina fotográfica 

que acaba “experimentando” algo diante das obras lá expostas (AGAMBEN, 2005, p. 

23).  

Vimos até aqui, conduzidos pelo grande quadro teórico recomposto por Jay a partir 

de Agamben, como na Modernidade e na Contemporaneidade foram tecidas 

algumas críticas a um tipo de experiência, considerada inautêntica, que estaria 

substituindo outra, nas sociedades industrializadas, potencialmente autêntica. Sob 

essa perspectiva, os olhos se voltam ao passado e às experiências autênticas nele 

contidas e agora perdidas. 

John Dewey, na esteira do pensamento de William James, irá olhar, pelo contrário, 

para o futuro. A experiência que ele tem em mente está por vir, e tem potencial 

político iminente. A precedência da experiência em Dewey é assim sintetizada por 

Jay: “Pensamento e consciência não são anteriores à experiência, mas antes um 

desdobramento dentro dela” (2005, p. 289). Para Dewey a experiência deriva de 

uma experimentação ativa no mundo (JAY, 2005, p. 290). Também por essa razão, 

também pelo fato de ser ação e iniciativa, logo, de ter uma base intencional, a 

experiência para Dewey, de novo conforme Jay (2005), não ocorre em toda a parte. 

A experiência tem começo, meio e fim. A experiência é, antes de tudo, uma 

experiência:  

A experiência nesse sentido vital é definida por aquelas situações e 
episódios que nós espontaneamente nos referimos como sendo 
‘experiências reais’; aquelas coisas das quais dizemos, ao recordá-
las, ‘aquilo foi uma experiência’ (DEWEY, 2005, p. 37).  
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Allan Kaprow irá desenvolver em sua própria obra o conceito de experiência positivo 

de Dewey, de acordo com Jeff Kelley (2003). A arte deve voltar sua atenção para a 

concretude de nossa existência e de nossas experiências cotidianas. Os artistas 

podem nos convidar a essas experiências recorrendo a praticamente tudo: 

Esses corajosos criadores não só vão nos mostrar, como que pela primeira 
vez, o mundo que sempre tivemos em torno de nós mas ignoramos, como 
também vão descortinar acontecimentos e eventos inteiramente inauditos, 
encontrados em latas de lixo, arquivos policiais e saguões de hotel; vistos 
em vitrines de lojas ou nas ruas; e percebidos em sonhos e acidentes 
horríveis (KAPROW, 2006, p. 44).  

 

Oriundo de outra tradição de pensamento, o curador e crítico de arte Nicholas 

Bourriaud irá investigar, na virada do século XIX para o XX, os antecedentes da 

fusão entre arte e vida e da noção de “arte como experiência” que iriam se 

popularizar no meio artístico décadas mais tarde. Os diferentes desdobramentos do 

entendimento de arte como experiência seriam explorados por Bourriaud (2009a e 

2009b) em obras posteriores, enquanto no livro que aqui nos interessa, Formas de 

vida (2011), o autor procura no modernismo e no pré-modernismo elementos para a 

elaboração de uma espécie de genealogia da arte contemporânea. É assim que ele 

abre espaço para o estudo de diferentes experimentalismos: o dos alquimistas, o 

dos dândis – aqui recorrendo bastante a Balzac (2012) –, o dos escritores de 

vanguarda, como Lautréamont, Mallarmé, Jarry, Roussel e Oscar Wilde. O artista 

moderno seria assim um “acumulador de experiências”:  

O artista moderno, tal como o alquimista, centra a sua prática em si 
mesmo: contrariamente ao pintor clássico ou científico, cuja atuação 
está sujeita a um resultado concreto (a semelhança, a prova), o 
moderno tateia, engana-se e acumula experiências. Para ele, o 
objeto não passa de um elemento acessório e transitório diante do 
dispositivo de vida que a prática artística representa (BOURRIAUD, 
2011, p. 43).  

 

O artista não apenas acumula experiências, na verdade. Ele também pode criar 

ambientes experimentais, exatamente o que Bourriaud identifica na casa de Des 

Esseintes, o protagonista de Às avessas, de Huysmans (2011): 
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Essa morada possuía, aliás, todas as características de um 
‘ambiente’, tal como o compreendemos hoje no mundo da arte, a 
começar por sua função declarada: mergulhar os visitantes num 
espaço organizado de modo a que experimentem sensações 
específicas (BOURRIAUD, 2011, p. 57).  

 

Seriam tais noções de experiência e experimentalismo que iriam repercutir, 

positivamente, na arte de atitude de Ben Vautier, por exemplo (BOURRIAUD, 2011, 

p. 81). No entanto, mesmo que entre todos os autores aqui citados Bourriaud seja o 

único não estudado por Jay, sua teoria permite que relembremos o exemplo com o 

qual esse texto inicia e que retornemos a Songs of Experience, uma vez que é 

aberta o suficiente para conter o risco que vários críticos da cultura tanto temiam, e 

para o qual o próprio Jay, enfim, alerta: 

 

O estímulo de experiências cada vez mais intensas em sujeitos que 
reagem com todos os seus sentidos ao invés de com o olhar 
contemplativo ou o ouvido desapaixonado se torna, de fato, a 
finalidade de boa parte da arte contemporânea, que cada vez mais 
se funde com a indústria do entretenimento, que anteriormente 
atacava (JAY, 2005, p. 160-161). 
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