
To tylko kilka miesięcy od kiedy pierwsza 
część manifestu została wydana, a teraz 
prezentujemy część drugą, urodzoną 
kopiąc i krzycząc w 2012 – naszym 
wspaniałym roku olimpijskim! Ta hybryda: 
brodawki i wszystko inne, to nasza 
własność, ewoluujące oświadczenie. 
Kiedy głos w pierwszej części manifestu 
dumnie głosił: "To jest moja hipoteza: 
udowodnij mi, że zła," czuliśmy zmianę w 
naszym myśleniu.

WOW — i to nie WOW — 
dźwiękowych uniesień:  to jest 
moment uświadamiania sobie, że 
żyjemy, i możliwości naszej pracy 
sięgającej poza jednostkę i 
rozciągającej się wśród 
społeczności; dotyka tych poza 
naszą codzienną rzeczywistością i 
angażuje te idee poza granicami.

Mamy zrzucić butwiejące strategie: bezsens w obliczu szybko rosnące nierówności.

Są to nasze odbicia i załamania — to nasza CZĘŚĆ DRUGA

To jest nasz BIG BANG ... nasza hipoteza.

Nasze ROZBIEŻNOŚCI i KONWERGENCJE

Kim jesteś? 
Co sądzisz o tej rozwijającej się i kontraktowej rzeczy, 
którą nazywamy manifestem? 
Cóż, tutaj jest smak pasji — nasza wizja

JESTEM CZĘŚCIĄ TEGO RUCHU
MOGĘ BYĆ W PÓŁNOCNEJ ANGLII
MOGĘ BYĆ WSZĘDZIE NA ŚWIECIE
JESTEŚMY TACY SAMI
JESTEŚMY UNIKALNI
WIERZYMY W SZTUKĘ KSZTAŁTUJĄCĄ 
I WZYWAJĄCĄ DO MYŚLENIA 
WIERZYMY, ŻE SZTUKI SĄ ŚRODKIEM PRZEKAZU 
DLA ZDROWIA, DOBROBYTU I SPOŁECZNYCH ZMIAN

Rozpoczynając leczenie, trzeba najpierw zrozumieć 
pełną złożoność ludzkiej kondycji, patrząc poza 
zwykłe ciała i kości z anatomii i fizjologicznych 
procesów niezbędnych do animacji, percepcji, myśli 
i emocji. Dla człowieka to produkty tych procesów, 
które naprawdę odróżnia nas od wszystkich innych 
stworzeń ziemskich. Wszyscy opowiadają, zdobią 
nasze ciała, projektujemy nasze mieszkania, nucimy 
nasze piosenki, animujemy nasze ruchy i tworzymy 
obiekty do naszej wizualnej kontemplacji. To artysta, 
który wzmacnia człowieczeństwo i czyni swój zawód. 
Manifest uznaje i wzywa siły artystów aby pomóc 
wszystkim połączyć się z uzdrawiającą mocą sztuki, 
która mieszka w każdym z nas.
Gary Christenson, Prezest MD Towarzystwa Sztuk 
Pięknych w Ochronie Zdrowia

Medycyna, obawiam się, że zapomniała o 
uzdrawianiu w czasach technologicznej orgii. 
Sztuka może pomóc uzdrowić nie tyle przez 
pocieszanie, ale bardziej poprzez wyzwanie, 
czyniąc nas w pełni ludźmi. 
Dr Richard Smith 

Jeśli sztuka nie została by wynaleziona uprawiana 
była by teraz jako frontowa linia służby zdrowia.
Alan Yates, Chief Executive, Mersey Care NHS 
Trust.

Każdy powinien mieć możliwość swobodnego 
ćwiczenia własnej wyobraźni, a nie tylko biernie 
konsumować 'sztukę'. "Sztuka" powinna być 
czasownikiem, a nie rzeczownikiem.
Holly Marland, Royal Northern College of Music

... Cieszę się mogąc użyć wyrażenia o utopii nie 
przepraszając, ponieważ kultura ze swobodą 
twórczą jest moim rodzajem utopii ... 
Martin Turp, Artysta i Działacz

Sztuka i zdrowie są ze sobą aby rozkwitać, a więc są 
kluczem do polityki aby pielęgnować lepsze i 
bardziej sprawiedliwe społeczeństwo.
Mike White, Centrum Medyczno Humanistyczne

Aktualny i inspirujący proces manifestu pomaga 
nam przejść ponada "sztuką i zdrowiem" jako 
zwykłe antidotum na gołe ściany patologii, do 
miejsca, gdzie sztuka stanie się kluczem do stylu 
życia i czucia i myślenia i powiązania i przekazy-
wania i ewoluowania.
Dr Langley Brown

Manifest niesie nadzieję dla zdrowia i wzmacnia naszą 
determinację w twórczo wyzwających nieludzkich lub 
"magazynowanych" modelach opieki, które mogą tak 
łatwo korodować we własnej ekspresji i usunąć sens 
z życia. Manifest wspiera nas jako polityków 
i praktyków w badaniu przełomowych koncepcji 
zarówno "dobre samopoczucie" i "lepsze bycie 
chorym"; zmierzające do zapewnienia, że   możemy 
rozwijać się twórczo we wszystkich etapach cyklu 
życia i jesteśmy wspierani  pięknym wiekiem jako " 
istoty ludzkie"; utrzymanie chwil twórczego sensu 
i radości nawet pod koniec życia lub w chwilach 
ostrych wyzwań dla naszego samopoczucia. 
Ruth Passman, Starszy Doradca w Zakresie Ochrony 
Zdrowia, Departament Zdrowia North West

Myślę, że sztuka i zdrowie traktują o bólu, 
jak również o szczęściu. Szansa na marzenia 
i poznanie naszych pragnień i to, co zostało 
utracone, są kluczowe dla dobrego samopoczu-
cia psychicznego, tak jak jest możliwość rezyg-
nacji z rzeczy utraconych. Chodzenie do muzeum 
lub galerii sztuki, która jest wypchana tysiącami, 
czasem milionami, szlachetnych rzeczy, konfron-
tuje nas z chęcią i stratą. Myślę, że muzea są 
"dobre dla ciebie" nie dlatego, że czujesz się 
dobrze lub dostarczyają wiedzy o świecie, ale 
ponieważ mogą one wywołać zrozumienie siebie.
Myna Trustram

WOW!
CZĘŚĆ DRUGA
BIG BANG
ROZBIEŻNOŚĆ 
KONWEGENCJA

 artsforhealth@mmu.ac.uk  |  artsforhealthmmu.blogspot.com

PL


