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Światowy Dzień Modlitwy 2017 

 

Rowena Rosa – autorka obrazu Światowego Dnia Modlitwy 2017 

Rowena „Apol” Laxamana-Sta.Rosa ma 32 lata, jak sama o sobie mówi jest matką, 

gospodynią i malarką. Mieszka w Cavite na Filipinach. Należy do Zjednoczonego Kościoła 

Metodystycznego. W 2009 roku, kiedy tajfun Ondoy nawiedził Filipiny, została 

wolontariuszką, wraz z ludźmi z różnych Kościołów i organizacji ekumenicznych pomagała 

ludziom potrzebujących wsparcia. W tym czasie odkryła swój talent w malarstwie. 

Przyczyniła się do stworzenia stypendiów dla kobiet oraz różnych programów kościelnych. 

Lubi malować kobiety, ponieważ sama będąc kobietą odzwierciedla zmagania bycia kobietą – 

bycie matką dla swoich dzieci i żoną dla męża. Twierdzi, że wszystkie kobiety są piękne. 

Obserwując różne emocje i gesty w życiu codziennym próbuje stworzyć obraz z życia 

codziennego. Poprzez swoje obrazy zachęca, aby kobiety były silne i walczyły o swoją 

tożsamość. Jak sama o sobie mówi, nie ma wykształcenia akademickiego. „Uczę się na 

własną rękę. Ale studiowanie na Akademii Sztuk Pięknych jest moi marzeniem. Malowanie i 

rysowanie jest częścią mojego codziennego życia”. 

Kiedyś nie potrafiła malować. Dzisiaj lubi i potrafi wyrażać swoje uczucia. Stało się to dla 

niej rodzajem arteterapii lub medytacji. Dla Roweny Rosy bardzo ważne jest, aby być 

kreatywną, ponieważ daje jej to zdrowe spojrzenie na życie codzienne i dobre serce. Swoje 

malarstwo porównuje do pięknego tańca. Pędzlem może wyrazić swoje wizje. Używa różnych 

materiałów, takich jak: farba olejna, akrylowa, pastele, węgiel i ołówek. Stosuje różne 

techniki malarskie. „Zachęcam wszystkie kobiety do malowania i wyrażania swoich uczuć, 

nie bójcie się rysować i mieszać kilka kolorów. Wszystko zaczyna się od kropki (.), a kończy 

się pięknym arcydziełem” – mówi Rowena Rosa. 
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Opis obrazu: 

 

Artystka, choć nieprofesjonalistka, Rowena „Apol” Laxamana-Sta.Rosa w swoim obrazie 

mogącym nosić nazwę „Filipińskie migawki” niezwykle barwnie i wieloznacznie ukazała 

różne krajobrazy i sytuacje życia na Filipinach, w których widać siłę, znaczenie bezimiennych 

kobiet, ich energię i determinację. To na barkach filipińskich kobiet ciąży zapewnienie 

pokarmu swoim bliskim. Te kruche kobiety to siłaczki dnia powszedniego dźwigające ciężar 

życia. 

„Dla Ciebie Boże i swoich bliskich, ten nasz codzienny trud dźwigamy stale”. 

Górna lewa strona obrazu przedstawia miejskie, przemysłowe życie. Dymiące kominy, 

światła w oknach budynków mieszkalnych oraz miejsca, w których wykonujemy prace: 

budownictwo czy kopalnie. Lecz tego wszystkiego mogłoby nie być, gdyby nie nauka, gdyby 

nie edukacja, której symbolem jest dziecko czytające książkę. Symbolem możliwości każdego 

człowieka. Miasto daje pracę, ale jest też wysypiskiem śmieci, miejscem slamsów i biedy. 

Ludziom żyje się tu ciężko, są konsumentami żywności wyprodukowanej na wsi i nie 

wszystkim wystarcza. Brakuje tu zieleni i świeżego powietrza. 

W górnej prawej części obraz przedstawia produkcję żywności: rolnictwo i rybołówstwo, nad 

którymi wisi ciągłe zagrożenie żywiołami przyrody: wulkan, huragany i tajfuny. Poniżej, z 

prawej strony widzimy kobietę elegancko ubraną, w kapeluszu. Siedzi ona przy dostatnio 

zastawionym stole, na którym znajdują się owoce, drób, ryba, a nawet kielich wina. W tle za 

kobietą znajduje się solidny dom. 

Jedyna postać, która ma twarz znajduje się w centrum obrazu i jest to kobieta. Przypomina 

Temidę, ale jej częściowo odsłonięte oko i przechylona szala wagi świadczy o panującej tu 

niesprawiedliwości. 


