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             Gulliver is a project of performative activities in which the only viewer is me -  the author of the action. The medium is my 
body that I observed under the microscope during isolation. My skin becomes a notebook -  I write the words. Their content is 
revealed in the research process on the basis of post data marked as #covid19, #stayathome, #zostanwdomu, #coronavirus, 
#koronavirus, #sarscov2. Analysis in social media is possible thanks to cooperation with brand24.pl, which monitors the entries of 
Internet users. A film with music is an artifact of performance art. The soundtrack is created using an algorithm that converts the 
image (video keyframes) into sounds.  
The project also includes social activity curves on the web and graphic maps presenting the content analysis of the most popular 
posts that reveal the words contained in the action scenario. 
/ / 
             Guliwer to projekt działań performatywnych, w których jedynym widzem jestem ja -  autor akcji. Medium to moje ciało, 
które obserwowałem pod mikroskopem podczas izolacji. Moja skóra staje się notatnikiem -  piszę słowa. Ich treść jest ujawniana 
w procesie badawczym na podstawie danych postu oznaczonych jako # covid19, #stayathome, #zostanwdomu, #coronavirus, 
#koronavirus, #sarscov2. Analiza w mediach społecznościowych jest możliwa dzięki współpracy z brand24.pl, który monitoruje 
wpisy internautów. Film z muzyką jest artefaktem performance. Ścieżka dźwiękowa jest tworzona za pomocą algorytmu, który 
konwertuje obraz (klatki kluczowe wideo) na dźwięki.  
Projekt obejmuje również krzywe aktywności społecznej w sieci oraz mapy graficzne przedstawiające analizę treści 
najpopularniejszych postów, które ujawniają słowa zawarte w scenariuszu akcji. 
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