
Maria Sklodowska Curie: Book of Genesis / Naked to the Bone 
 

The production is an innovative account of Madame Maria Sklodowska Curie’s scientific accomplishments as well as her private 
and personal traits.  

It is the end of 1911, Paris, Maria has just returned from the Nobel Award ceremony in Stockholm. Recent issues related to a 
turbulent affair destroy her reputation to such an extent to drive her to the brink of death. Through her subconscious, Maria 

travels back in time to her wedding day. Her companion on this illusory journey is an apparition of Pierre who has been dead since 

1906. Accompanied by the Tibetan music, it seems that a religious ritual is going to start. Two figures wearing identical woollen 
gowns height under the rib cage, with a multi-meaning vest wander in measured steps across the empty stage.  Actors are 

forming body sculptures of great fascination - a ritual outside of time with the concrete story behind.  

* 

L'interprétation créative sous la forme théâtrale. Le projet souligne l’essence d’un partenariat et la dépendance des réalisations 
de Marie Sklodowska Curie avec une contribution de Pierre Curie à  ses travaux en suivant la devise de la Genèse - «Il n'est pas 
bon que l'homme soit seul, je lui fairai une aide semblable à lui". 
Il est la fin de l’année 1911. Maria, juste après son retour de la cérémonie du Prix Nobel à Stockholm, très malade, presque 

mourante, va subconsciemment à une réunion avec son passé. Le spectre de Pierre Curie, mort depuis 1906, est son compagnon 
dans ce voyage de l'illusion. L'information, des souvenirs, des symboles, le travail ressemblent un rituel obsessionnel, dont le point 

culminant est une découverte de la matière avec une capacité de traiter et de tuer. Des clics de passé, le manque de chronologie 
des événements, des costumes spécifiques et de la musique, une convention d’une forme irréaliste de jeu des acteurs, 

emporteront le spectateur dans un monde intime des héros inoubliable.  

* 

Script, concept & directed by - Jolanta Juszkiewicz,  

actors - Jolanta Juszkiewicz /Poland, Steve Karier /Luxembourg, or – Wenanty Nosul /Poland, costumes – Kinga Kowalewska 

/Poland, music – The Ritual Tibetan Buddhism 

Project in English – 70 minutes 
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‘Excellent presentation; the profound work of perfect partnership, actors create the journey on the deepest level of soul and body. 
Jolanta Juszkiewicz reveals Maria Sklodowska Curie in a fusion of XIX century great tragedienne, partly like moving Giacometti’s 

sculpture figure and a bit like Pina Bausch dancer and actress of physical theatre. All in one, all at once! The whole piece is 
overwhelming, being absorbed by all senses of the viewer.’ 

Mateusz Kanabrodzki (theatre critic, Warsaw University Anthropology of Theatre, Institute of Culture) 

 



Tłumaczenie recenzji Luxemborger Wort, dn 31.10.2011  

Franck Colotte 

Maria, kobieta za zasłoną mitu 

„Maria Skłodowska-Curie” w Centrum Kulturalnym Neumünster 

Z okazji setnej rocznicy przyznania Marii Curie drugiej Nagrody Nobla, a także z okazji polskiej 

prezydencji w Unii Europejskiej, w dniach 28 i 29 października br. w CCRN wystawiona została 

sztuka p.t. „Maria Skłodowska-Curie” – koprodukcja Teatru Kropka z Polski i Zespołu 

Fundamental z Luksemburga. Sztuka ta, w anglojęzycznej interpretacji Jolanty Juszkiewicz – 

aktorki i jednocześnie autorki scenariusza – oraz Steve’a Kariera, przedstawia życie wielkiej 

uczonej.  

Maria (1867-1934) Curie dla Francuzów, Skłodowska dla Polaków, stała się mitem, gdyż uznano ją 

za jedną z największych uczonych w Historii. Niebawem po odkryciu zjawiska promienio-

twórczości1 Maria wraz ze swym mężem odkrywa nowy pierwiastek – polon, a wkrótce potem – 

rad. Jest ona pierwszym podwójnym laureatem Nagrody Nobla: z fizyki w roku 1903 i z chemii 

w roku 1911. Po przedwczesnej i tragicznej śmierci Piotra Curie Maria zastępuje go na stanowisku 

profesora na Sorbonie. Wycieńczona i niemal niewidoma umiera na białaczkę w roku 1934. 

Pogrążony w atmosferze zadumy, jaką stwarza rytualna muzyka buddyjska towarzysząca całemu 

przedstawieniu, widz zanurza się w intymną sferę życia istoty ludzkiej – wraz z całym ciągiem jej 

zwątpień i lęków, radości i wzruszeń: odkrywa życie kobiety przysłonięte dotąd mitem wielkiej 

uczonej. Akcja sztuki, w 16 odsłonach, rozgrywa się pod koniec roku 1911, kiedy to Maria wraca 

ze Sztokholmu z uroczystości wręczenia jej nagrody Nobla. Skandal wokół „afery Langevina” 

podkopuje jej reputację: jej związek z żonatym fizykiem, Paulem Langevin, jest na łamach niemal 

wszystkich gazet i rozpala opinię publiczną. Pomimo sugestii ze strony Komitetu Noblowskiego, 

aby w tej sytuacji Maria nie przyjeżdżała po odbiór nagrody, ona jednak decyduje się przyjechać i 

nagroda zostaje jej wręczona 10 grudnia 1911 roku.  

Jolanta Juszkiewicz z wdziękiem i skromnością ukazuje widzom zamkniętą w sobie postać, która 

odbywa podróż w czasie i przywołuje wspomnienia2. Śmierć Piotra jest rozdarciem i głuchym, 

pełnym patosu krzykiem, który ona jednak opanowuje dzięki swej determinacji i odwadze. 

Pojawiają się liczne pytania: jak pogodzić absorbującą pracę naukową i dydaktyczną z życiem 

rodzinnym? Jak stawić czoła trudnościom materialnym, chorobie, skandalowi? 

A więc sztuka ta, interesująca zarówno aspektem dokumentalnym jak i człowieczym, rzuca nowe 

światło na życie niezwykłej kobiety i obnaża je z mitu, dzięki czemu postać ta staje się istotą 

prawdziwie ludzką.  

 
1 Ze składni oryginału francuskiego wynika, że to Maria odkryła promieniotwórczość. W istocie – odkrył ją 

Antoine Henri Becquerel w r. 1896, a Maria zbadała i nazwała. Polski przekład pozwala uniknąć 

merytorycznej nieścisłości oryginału. 

 




