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METAVERSOS I SOCIETAT DEL CONTROL 
 
Vivim en temps d’afectocapital, una modalitat del capitalisme tardà que té com a 
objectiu directe donar forma als afectes i als desitjos dels cossos, donar cos als 
subjectes afectius i desitjosos. 
 
La proliferació de tecnologies del lleure i de la comunicació, disfressades 
adequadament després de retòriques enganyoses de l’alliberament i de la 
democratització, són l’eina ideal per a noves formes de poder implícit, sigil·lós, 
invisible, que es reprodueix d’un cos a un altre a mesura que encarnem totes les 
formes no verbals d’estandardització que aquestes tecnologies distribueixen de 
manera contagiosa. 
 
Veurem com el que és rellevant en aquest cas no és l’estandardització de 
continguts, sinó de les mateixes anatomies sensorials que són la seva condició de 
possibilitat. Cada interfície distribueix un tipus d’anatomia sensorial 
estandarditzada. Es tracta d’entendre com funcionen aquestes anatomies en termes 
de maquinàries de producció afectiva i per què representen una greu amenaça per 
a un projecte polític democràtic. 
 
La societat de la informació, de la comunicació, del lleure, i la societat xarxa es 
basen enterament en la distribució d’anatomies sensorials estandarditzades i en la 
manera com són constitutives i reproductores d’un determinat tipus de subjecte 
humanista, abstracte i desencarnat, que seria impensable sense aquestes 
tecnologies que donen cos i forma a la ficció humanista del subjecte. 
 
Panòptic1 revisitat 
 
En aquest context, és especialment rellevant la tecnologia de la càmera pantalla, 
que des del segle XV, amb la càmera obscura, ha donat lloc a una noció de 
representació realista en dues dimensions. Saturats com estem d’imatges 
tècniques, no podem sinó veure-hi el món a través. Hem encarnat una tecnologia 
de la càmera determinada, en la qual l’enquadrament fix representa els ulls 
enclavats al rostre d’un subjecte i la distància dóna cos a l’exterioritat d’aquest 
subjecte respecte al món que observa; conforma la fractura fictícia entre subjecte i 
objecte. 
 
Les càmeres i les pantalles ubiqües ens reinscriuen permanentment en aquest 
règim d’exterioritat i subjectivitat, estableixen fronteres afectopolítiques entre els 
cossos. Així, tota càmera és potencialment una càmera de vigilància, ja que, a 
priori, si no la resistim expressament, reprodueix el règim de la representació que 
fa possible la vigilància i el control. 
 
Semblaria que hem assumit aquesta condició de subjecte com a indiscutible i
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necessària. Es diria fins i tot que la vida val més a l’efecte del poder com més 
vigilada està, com més immersa està en el règim de la representació. Aquest règim 
reprodueix una noció positivista i materialista del cos, quan en realitat tota 
objectivitat no és sinó la ficció política produïda per l’estandardització tecnològica 
d’anatomies sensorials: en la mesura que compartim enquadraments, distàncies i 
focus estàndard compartim la ficció d’una realitat universal i objectiva. 
 
La cultura digital i l’obsessió per la simulació i la visualització perden sovint de vista 
el fet que allò que simula no és la realitat sinó representacions discretes, trossos ja 
territorialitzats, cartografiats, de la realitat. No s’ha de confondre el mapa amb el 
territori. El mapa correspon sempre a una visió parcial, reduïda i generalment 
reduccionista de la realitat, un efecte de l’antropocentrisme humanista i de la 
presumpció de ser subjectes universals capaços de conèixer un món que, pensem, 
ens preexisteix i que és extern a nosaltres. Però la realitat és irreductible i la 
universalitat, una ficció política efecte de tecnologies de l’estandardització sensorial. 
 
Així, els metaversos2 són esforços per controlar els universos irreductibles, per 
reduir-los a la lògica de la simulació i el control; són actes performatius3 de 
reinscripció d’una trama cartesiana, d’una realitat reduïda, no augmentada, en què 
el subjecte abstracte i desencarnat es resitua en el centre d’un dispositiu panòptic 
de càmera pantalla, en què és rei i centre. 
 
El metavers parteix de l’equivocació fonamental que tota la realitat pot reduir-se a 
informació, però el que reduïm a informació són trossos de realitat prèviament 
subjectes a processos performatius de producció de coneixement. El territori 
d’aquest coneixement canvia constantment, precisament perquè sempre hi ha una 
porció infinita de realitat que està als afores i a la frontera d’aquest coneixement. 
La raó és precisament que la realitat no és mental, universal i abstracta, sinó 
corporal i relacional, en què el pensament és efecte de corporalitats i de relacions 
de forces específiques i difuses alhora, per la qual cosa mai no pot repetir-se dues 
vegades el mateix pensament ni la mateixa consciència. 
 
El món seria més aviat una proliferació de consciències —enteses com cossos 
relacionals4, metacossos— en morfogènesi permanent, en què la mimesi i la còpia 
no existeixen mai en estat pur. El que existeixen són ficcions polítiques d’ipseïtat, 
reproducció de punts de mira estandarditzats per induir una ficció de visió comuna 
que elimini, en la mesura del possible, les dissonàncies. Consisteix a situar la 
consciència en un centre abstracte de la percepció, fora del món, fora del cos, per 
intentar controlar, cartografiar aquest cos i aquest món en el marc de sistemes de 
dominació. 
 
En teatres i auditoris, en museus i cinemes, davant de l’ordinador i el televisor, ens 
situem una vegada i una altra en una escolta i visió centralitzades, 
d’enquadraments fixos, distàncies i focus determinats, fronteres constitutives de 
l’espectador aliè al món. 
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Tanmateix l’afectocapital, encara que es disfressi de retòrica humanista apel·lant al 
lliure albir dels subjectes i dels seus desitjos suposadament universals, de la seva 
falsa autonomia i homogeneïtat, opera en realitat en una altra esfera que s’escapa 
dels marcs de la crítica materialista. 
 

El cos relacional, afectiu, el cos–moviment, el metacòs 
 
Podem pensar i experimentar el cos no en termes d’una oposició binària ment–
matèria sinó com a camp de forces relacionals que actuen a totes les escales, des 
de la quàntica, molecular, bacteriana i cel·lular, fins a la psíquica, social, urbana, 
planetària i còsmica (si bé s’ha de tenir en compte que aquests àmbits i escales no 
són universals sinó efecte de determinats règims del coneixement). 
 
En tots els casos, parlem d’afectes en un sentit ampli, entesos com tota força que 
afecta i és afectada5. No s’han de confondre afectes amb emocions o sentiments, 
que serien determinats dominis dels afectes que són límits constitutius de l’humà. 
Els afectes superen l’àmbit de l’humà i en qüestionen permanentment els límits. Els 
afectes, en última instància, serien formes humanes i no humanes de moviment 
relacional. 
 
El cos relacional o metacòs seria tot conjunt difús de forces que es relacionen en un 
present, una relació que pot alimentar-se i transformar-se a mesura que el present 
evolucioni en contextos de relació sempre nous, dins i fora d’aquesta ficció política 
que anomenem temps. Així, podem parlar del cos relacional de la ciutat, d’una 
comunitat o cos social, d’una relació sexual, afectiva o familiar, d’una psicologia 
individual, d’una interacció bacteriana en la simbiogènesi (Margulis, 1990; 2002), 
etc., en què l’èmfasi és atendre la relació en si, el cos que es constitueix com a 
efecte de relacions difuses de forces, no als cossos materials nodals, que ens 
representem com a previs a aquesta relació, quan en realitat en són efecte. 
 
Per entendre el funcionament de l’afectocapital és necessària una nova 
fenomenologia i genealogia dels afectes. Com es constitueixen i distribueixen a 
escala planetària? 
 
Tota interfície distribueix moviments discrets: el ratolí i el teclat, la interfície visual 
de la pantalla, el mòbil, la palanca de control (joystick), la Wii i altres interfícies per 
a videojocs, el sensor fotoelèctric de la porta, el comandament a distància del 
televisor, les càmeres de fotos i vídeo…, moviments d’una performance quotidiana 
que creiem que no ens afecta i que, tanmateix, és productora d’afectes. 
 
Si entenem els afectes en la línia de William James (James, 1912) com a efectes 
d’estats corporals, també podem entendre que aquests últims són estats de 
moviment del cos relacional. 
 
Però també hi ha altres dispositius de distribució de moviments, de coreografies en 
sèrie: la música comercial, el cinema, la pornografia, la publicitat, els vídeos 
musicals, les interfícies visuals del programari. Tots són elements integrants del 
que anomenarem pancoreogràfic, és a dir, el conjunt de dispositius de difusió 
global de coreografies contagioses i estandarditzades als cossos. 
 
L’efecte d’aquesta distribució és l’assimilació efectiva dels cossos en sistemes 
econòmics que, disfressats de fal·làcies humanistes d’un subjecte racional, sosté 
una violència planetària sense precedents. Mentre les ments continuen aferrades a 
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ideologies humanistes d’igualtat, els cossos s’assimilen sense cap resistència als 
aparells econòmics de la violència, camuflada adequadament rere les pantalles 
ubiqües del pancoreogràfic. 
 
Les coreografies dels afectes no són necessàriament dispositius significants. 
Segurament alguns poden analitzar-se en el marc de la semiòtica, o des d’un punt 
de vista de la performativitat textual, però en molts casos ens trobem també amb 
proliferacions asignificants de moviments–afectes que travessen tota classe de 
sistemes polítics, estètics, religiosos o morals, convivint-hi o assimilant-los 
silenciosament. 
 
Així, després de les tecnologies positivistes de la cultura digital, després de la seva 
obsessió per la simulació i la visualització de la realitat, tenim la reproducció d’un 
règim de poder implícit, l’èxit del qual es basa precisament en la seva modalitat 
corporal d’operació, en la producció d’afectes en l’esfera no verbal del moviment. 
 
En realitat, hi ha moltes altres tecnologies que formen part del pancoreogràfic: 
tecnologies de transport, arquitectures de la casa i la ciutat, mobiliari, i sens dubte 
l’escriptura i el llenguatge, ja que també el verbal pot entendre’s en termes 
coreogràfics i de moviment. Quant moviment asignificant hi ha en el llenguatge 
verbal? 
 
Feixisme sensorial 
 
Els paradigmes participatius del web 2.0 i les seves xarxes socials s’emmarquen en 
les anatomies sensorials estandarditzades del pancoreogràfic, en què la càmera 
pantalla reprodueix una coreografia del subjecte: l’enquadrament fix i la distància 
(proxèmica) de la visió respecte a la pantalla i la càmera web són també una 
coreografia de la mirada constitutiva d’un subjecte hegemònic, que és centre de la 
visió i exterior a un món que apareix com a objectiu. És la condició de possibilitat 
d’un règim que es basa en la producció de formes intel·ligibles i identitats, encara 
que capaç d’anticipar-se i apropiar-se preventivament dels desitjos informes dels 
consumidors. 
 
La centralitat de la visió del règim de la càmera pantalla, que trobem igualment als 
teatres i auditoris i en tota mena de dispositius i interfícies de la societat de 
l’espectacle, i la centralitat de l’escolta del sistema estèreo són elements d’un 
determinat feixisme sensorial, d’una dictadura dels sentits. 

 
En l’actualitat, les tecnologies de la interacció home–ordinador (HCI) que donen lloc 
a les interfícies que usem quotidianament indueixen un procés de discretització de 
paràmetres del moviment i la comunicació no verbal sense precedents, un intent de 
sotmetre el cos relacional a lògiques econòmiques i de mercat en les quals cada 
moviment adquireixi un valor mesurable. L’efecte és, sens dubte, un esborrament 
de l’especificitat del metacòs, que se sotmet a l’estandardització en funció de 
sistemes econòmics pancapitalistes. 
 
La crítica posthumanista (Haraway, 2008; Hayles, 1999) ha desentranyat algunes 
de les falles d’aquesta tradició i ha proposat un subjecte d’heterogeneïtat radical, 
encarnat i mòbil, que travessa perspectives múltiples. La crítica queer6 ha posat de 
manifest els mecanismes performatius de producció de la identitat. Però en els dos 
casos ens falta una aproximació alhora fenomenològica i genealògica als dispositius 
de producció afectiva que superen la textualitat i la semiosi en sentit estricte. 
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DEL METAVERS AL METACOS 
 
Proposem la intervenció no en els continguts de la societat afectocapitalista sinó en 
les anatomies sensorials que ens constitueixen com a subjectes o cossos 
relacionals. No es tracta només de produir noves anatomies possibles, sinó també 
d’obrir la possibilitat d’un cos postanatòmic. 
 
L’anatomia és efecte d’una cartografia del cos que només pot fer-se des d’una 
posició d’exterioritat respecte a ell. Què passa si perdem aquesta condició 
d’exterioritat respecte al cos? Com transitar d’una posició d’exterioritat a una 
d’immanència i multiplicitat? 
 

La transposició de la càmera a la pell — coreografies de la visió 
 
En el marc del projecte REVERSO hem dut a terme alguns experiments en aquesta 
direcció, traslladant la càmera pantalla a la pell. Col·locant càmeres de vigilància al 
cos, a qualsevol part del cos, que apuntin cap a la pell, la mirada es trasllada a la 
imatge que es projecta dels fragments amorfs del cos en moviment, les 
microdanses: el cos no es mou en funció del sentit habitual de la propiorecepció7, 
sinó que s’ha traslladat a la imatge amorfa en un nou circuit propioceptiu. Es tracta 
paradoxalment d’una imatge que en comptes de visualitzar el cos el desvisualitza, 
el torna inintel·ligible. 
 

Desvisualitzar la realitat 
 
Els ulls ja no són fixos al rostre d’un subjecte, s’han disseminat pel cos, ja no hi ha 
enquadrament fix ni distància; el que veuen és la pell en contacte directe amb la 
càmera (visió micro/macro). La càmera es mou en una improvisació 
postcoreogràfica junt amb la zona difusa de cos que està mirant i amb els llums, 
col·locats també al cos. No és un subjecte que mira sinó un cos que es 
reconstitueix en noves coreografies sensorials. 

 
Es tracta potser de produir un cos amorf, una presència sense identitat, que escapi 
dels dispositius d’assimilació permanent de l’afectocapital i els seus moviments 
discrets i clonats, un cos sense forma que desafia el règim de la simulació ubiqua i 
de la visualització. Es tracta d’un cos que es constitueix en relació d’immanència, 
no d’exterioritat, amb la visió i la consciència, en què ja no és el cos d’un subjecte 
sinó que la consciència és cos, i a dins s’hi negocia de manera incerta un subjecte 
que és desbordat constantment pel cos amorf i difús. 
 
Com constituir presències amorfes, sense identitat, apropiant-se precisament de les 
tecnologies d’una societat de la informació, la vigilància i el control obsessionats 
amb la distribució d’identitats i formes? 
 
La identitat i la forma depenen de la distància i l’enquadrament que ens permet 
reproduir el marc de l’objectivitat. Quan desfem aquest marc, quan no reconeixem 
ni la identitat ni la forma però hi ha una forta presència difusa, llavors estem 
davant d’un cos no cartografiable en termes anatòmics, un cos postanatòmic. 
 

Metasexe 
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Això té conseqüències importants per a la dissolució potencial de les categories 
normatives dels cossos a diversos àmbits. 
 
En l’àmbit de la sexualitat, el cos postanatòmic no és identificable en termes 
morfològics de sexe (masculí/femení) i, per tant, escapa al binari. El sexe del cos 
postanatòmic no és morfologia sinó moviment amorf, que és també la sexualitat. El 
desig es dissemina radicalment en potencials d’un cos, el sexe del qual mai no es 
concreta; es tracta d’infinits sexes potencials, mai actualitzats, que travessen 
moviments humans i no humans a través de gèneres, espècies, allò orgànic i 
inorgànic. Tot moviment (microdansa) és un microsexe potencial. En el cos–
moviment postanatòmic el gènere binari desapareix i tot és sexe-en-acte potencial. 
 
La metasexualitat és aquest sexe potencial i difús del cos postanatòmic. És 
postqueer, ja que supera la producció textual performativa de la identitat. És 
postíntim, perquè els actes públics microsexuals d’aquest cos amorf qüestionen els 
límits constitutius del binari íntim–públic. Va més enllà de la pornografia i la 
postpornografia perquè supera el règim de la representació i de la forma 
intel·ligible dels cossos. És una tecnologia de desorientació sexual i desitjosa en 
funció de la qual el cos no es mou en un espai–temps donat en quatre dimensions, 
sinó que produeix espai–temps en n dimensions. 
 
Microsexes 
 
En les metaformances o intervencions del ciborg pangènere de REVERSO i del 
projecte Anticuerpos de Vigilancia y Control, un cos amb càmeres de vigilància a la 
pell projecta les seves microdanses i la seva veu processada electrònicament en 
espais tancats, en espais públics de la ciutat, amb accions a domicili o a Internet, 
disseminant el cos amorf postanatòmic a través de tota mena de tecnologies 
(mitjans de comunicació, arquitectures i espai, etc.) reapropiades en termes de la 
seva coreografia sensorial. 
 
Es tracta de microsexes disseminats en una nova escala del cos, i dels seus 
potencials de capacitat, que redefineixen, per tant, els límits normatius de la 
discapacitat. 
 

Metamedia 
 
Estem redibuixant les anatomies sensorials no cap a un nou ordre anatòmic sinó 
cap a l’absència de l’ordre, cap a una desorientació sensorial permanent. A priori no 
podem establir quantes disciplines estètiques, mitjans i modalitats perceptuals 
tenim ni quins estan a la nostra disposició, ja que redibuixen contínuament el 
panorama disciplinari i medial de les seves condicions de possibilitat. No hi ha una 
totalitat de formes de percepció sinó que aquestes i les seves creus intermodals es 
renegocien permanentment. El cos relacional és sempre inconclús en la seva 
elaboració de noves sinestèsies. És un dispositiu de producció de mitjans i 
disciplines potencials. 
 
Metaformance 
 

La metaformance8 és el procés emergent en què el metacòs es constitueix 
elaborant nous encreuaments de forces relacionals asignificants, nous microsexes. 
La metaformance excedeix la textualitat i la representació; és un acte constitutiu 
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d’un cos que no és dut a terme per un subjecte, sinó que és el mateix cos sense 
subjecte —acció sense actor— el que es constitueix en aquest acte. 
 
En un sentit més estricte, seguint la proposta de Claudia Giannetti, podem associar 
la metaformance a determinats tipus de performance i de cos tecnològicament 
expandit, com les de l’artista Stelarc9; tanmateix, proposo una reapropiació del 
terme en el sentit d’actes metaformatius de producció de metacossos, o cossos 
relacionals, que poden o no tenir lloc a través de dispositius heretats de la 
performance tecnològica. 
 

De la interfície a l’intracòs 
 
Quan prescindim del paradigma cartesià del dualisme cos–ment que permeabilitza 
tota la cultura digital i la societat de la informació, ens trobem que el concepte 
d’interfície està indissolublement lligat a aquest dualisme: es tracta d’una mediació 
entre la faç o rostre del subjecte–ment abstracte i la màquina externa a ell. 
 
Pensant en termes d’un cos relacional en el qual no hi ha abstracció mental ni 
condició d’exterioritat amb el món sinó relació immanent, podem articular un 
paradigma tecnològic d’intracossos, de mediacions dins del cos relacional. 

 

Metahumà 

El que resulta del cos postanatòmic metasexual i metamedial és un humà potencial 
mai definit per complet, una presència sense identitat ni forma, el procés de 
constitució de la qual no és el subjecte abstracte ni el cos material sinó el metacòs 
d’afectes, de moviment relacional, el cos comú. 
 
En aquest metacòs, l’escala que defineix la noció de capacitat (o discapacitat) de 
l’humà es redefineix radicalment de nou, no cap a un ordre substitutiu sinó cap a 
potencials en morfogènesi permanent. 
 
Davant l’espai temps extensiu del cartesianisme, tenim un espai intensiu i un 
present multidimensional i quàntic en què no hi ha relació d’exterioritat amb un 
espai–temps que preexisteix al cos, sinó una relació constitutiva i immanent en la 
qual el metacòs és cos–territori, cos–espai, el cos és productor d’espai, és una 
intensitat que pot desdoblar-se en moviments i dimensions imprevistes, no una 
ficció d’objectivitat que només pot habitar un espai temps existent en quatre 
dimensions. 
 

Cos comú 
 
Davant les estratègies d’apropiació preventiva del cos relacional de l’afectocapital, 
proposem estratègies de desorientació de producció de presències amorfes, de 
cossos postanatòmics, a través de la reapropiació subversiva de les tecnologies del 
control, per a la posada en pràctica de noves modalitats de metacòs, de cos 
relacional, de cos comú, que posin de manifest les fal·làcies de la societat–xarxa i 
el seu feixisme sensorial, el seu règim de producció anatòmica. 
 
El cos comú planteja la necessitat de qüestionar els processos d’apropiació 
preventiva del cos relacional per part de l’afectocapital i d’indústries com l’HCI. El 
cos comú inverteix la noció tradicional de cos com a bé privat, íntim, posseït per un 
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subjecte. Cal desposseir el cos del subjecte i de la ment i entendre el caràcter comú 
i relacional de l’esdevenir de tota consciència, que és corporal i encarnada. 
 
El procomú del cos relacional, dels afectes, està creixentment amenaçat per la 
maquinària de l’afectocapital. El que aquí es proposen són algunes estratègies 
postvisuals i postcoreogràfiques de resistència, de reapropiació, de 
desterritorialització, no per a una utopia sinó per a un present del cos. 
 
Davant el paradigma del metavers com a simulació–visualització, proposem el 
metacòs com a paradigma d’immanència i multiplicitat, de resistència davant la 
producció d’afectes estàndard i territoris de control de l’afectocapital. 
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NOTES  
 

                                   
1  A Vigilar y Castigar, Foucault desenvolupa la cèlebre teoria del panòptic, amb el qual s’estudia 

l’aparició d’arquitectures del control a les presons articulades circularment entorn d’un centre 
des del qual pot observar-se tot. Aquí dono la volta al terme per identificar dispositius que ens 
envolten per complet; més que observar-nos, ens produeixen i sotmeten al control. El seu 
paradigma en la realitat virtual immersiva. En determinats aspectes, la imatge publicitària 
constitueix una realitat virtual global. 

2  El terme metavers ve de la novel·la Snow Crash, publicada el 1992 per Neal Stephenson, i s’usa 
freqüentment per descriure la visió del treball en espais 3D totalment immersius. Els metaversos 
són entorns en què els humans interactuen socialment i econòmicament com a icones, a través 
d’un suport lògic en un ciberespai que actua com una metàfora del món real, però sense les 
limitacions físiques. http://es.wikipedia.org/wiki/Metaverso 

3  La performativitat en el llenguatge la va descriure J. L. Austin al llibre Cómo hacer cosas con 
palabras. Els actes performatius o realitzatius del llenguatge són els que produeixen allò que 
diuen. Posteriorment, Judith Butler desenvoluparà la teoria de la performativitat del gènere, en 
què el gènere és una construcció performativa i una paròdia sense original, i va establir així les 
bases de la teoria queer en el marc d’estudis gais i lèsbics. 

4  En aquesta línia apunten les recerques sobre cognició enactiva de Francisco Varela i Umberto 
Maturana, en què la consciència seria efecte de cossos que es mouen en relació amb altres 
cossos, una proposta propera a la fenomenologia (Varela, 1980 i 1993). 

5  Per a una elaboració específica de l’afecte en relació amb el pensament de Spinoza, vegeu The 
Autonomy of Affect, (Massumi 2002). 

6  El terme queer s’identifica des de principi dels anys noranta amb un conjunt de teories crítiques i 
de moviments socials. Queer en anglès significa «estrany» i és una poderosa injúria destinada a 
gais i lesbianes, equivalent al «maricón» en espanyol. L’apropiació subversiva del terme, usat en 
primera persona, defineix d’alguna manera l’aspecte essencial de les polítiques i les teories 
queer: la resignificació subversiva del llenguatge i els posicionaments estratègics, en un marc 
postidentitari. El discurs queer apareix després de diverses dècades de debat candent entre 
actituds construccionistes i essencialistes —aquestes últimes tracten d’afirmar la identitat sexual 
i de gènere com a categoria universal i immutable— i afirma una actitud metaconstruccionista 
segons la qual les identitats sexuals no només són construccions culturals sinó que les 
estratègies polítiques per a la redefinició passen per una «paròdia absoluta» de les categories de 
gènere. La teoria queer postula el concepte de gènere com a «paròdia sense original» (Butler, 
2002) i en proposa reapropiacions subversives a través de la paròdia. 

7  El sentit que ens proporciona consciència sobre el moviment intern dels músculs i la posició de 
les parts del cos, encara que generalment s’especula que la propiorecepció inclou tots els altres 
sentits, en tant que constitueix la consciència del cos de si mateix. 

8
 Neologisme posat en circulació per Claudia Giannetti per referir-se a la performance de l’artista 

Stelarc, entre d’altres, a: Giannetti, Claudia: Metaformance, el sujecto-proyecto, 1997 -
http://www.artmetamedia.net/   

9  Stelarc:http://www.stelarc.va.com.au 


