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ην πιαίζην ηνπ Έηνπο 2011 Maria Skłodowska- Curie ε Πξεζβεία ηεο Πνισλίαο ζηελ Αζήλα 

παξνπζηάδεη ζην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ην έξγν ηνπ πνισλνύ ζπγγξαθέα θαη ζθελνζέηε 
Kazimierz Braun «Αθηηλοβοιία. Ιζηορία ηες Μαρίας Σθιοληόθζθα – Κηοσρί».  

To έξγν αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο Maria Skłodowska Curie κέζα από ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε 
δπν ραξαθηήξεο: ηελ Μαξία θαη ηελ κηθξόηεξή ηεο θόξε ηελ Εύα. ην έξγν εηζάγνληαη θαη άιια 
πξόζσπα κέζα από κηα ζεηξά κνλνιόγσλ ηεο εξσίδαο θαη από θσηνγξαθίεο πνπ πξνβάιινληαη ζην 
θόλην. ηελ πξνβνιή παξνπζηάδεηαη επίζεο θαη ην παλόξακα ησλ βνπλώλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ 
δξάζε: ε ηαξάηζα ηνπ ζαλαηόξηνπ ζην Sancellemoz, ζηηο γαιιηθέο Άιπεηο ην 1934, όηαλ ε Μαξία 
Κηνπξί πήγε γηα λα ζεξαπεπηεί από κηα κπζηεξηώδε αζζέλεηα. Εθεί, ηελ πξνζέρεη ε θόξε ηεο Εύα, πνπ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο, παίξλεη ζπλέληεπμε από ηελ κεηέξα ηεο, πξνθεηκέλνπ λα γξάςεη 
έλα βηβιίν γηα απηήλ. Η Μαξία μαλαζπκάηαη ηηο ζπνπδέο ηεο, ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηνπο θόπνπο ηεο , ηα 
πεηξάκαηα θαη ηηο αλαθαιύςεηο, θαζώο επίζεο θαη ηνλ έξσηά ηεο κε ηνλ Pierre Curie θαη ηνλ Paul 
Langevin θαη ηελ θηιία ηεο κε ηνλ Albert Einstein. Η αζζέλεηά ηεο απνδεηθλύεηαη  όηη  είλαη απνηέιεζκα 
ππεξέθζεζεο  ζηελ αθηηλνβνιία. Πεζαίλεη, ελώ νλεηξεύεηαη ηελ επηζηξνθή ζηελ Πνισλία. ην ηέινο ηνπ 
έξγνπ καζαίλνπκε γηα ηελ απόιπηε αλαγλώξηζε θαη ηηο ηηκέο  πνπ δέρεηαη ε Maria Skłodowska Curie 
κεηά ζάλαηνλ: ε θεδεία ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε όιεο ηηο ηηκέο θαη ην ζώκα ηεο ελαπνηέζεθε ζην 
Πάλζενλ ηνπ Παξηζηνύ.  

Η παξάζηαζε είλαη κηα παξαγσγή ηνπ «Teatr Polski» από ην Σνξόλην ηνπ Καλαδά. Οη 
εζνπνηνί Μαξία Ννβνηάξζθα θαη Αγθάηα Πνιηηόθζθα πξνέξρνληαη από ην θεκηζκέλν ζέαηξν 
«ινβάηζθη» ηεο Κξαθνβίαο. 

 Η πξεκηέξα ηεο «Αθηηλνβνιίαο» έγηλε ην 2006 θαη έθηνηε ην έξγν έρεη παηρηεί ζε πνιιέο ρώξεο 
απνζπώληαο πνιύ ζεηηθέο θξηηηθέο. Πξόθεηηαη γηα κηα παξάζηαζε  κε δσληαλό ραξαθηήξα, έληνλε 
ζπλαηζζεκαηηθή δξάζε θαη εμαηξεηηθή εθπαηδεπηηθή αμία γηα ηνπο λεώηεξνπο ζεαηέο. 
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Φσηηζκόο/ Video:        Κξπζηόθ άηληαθ, Σόκεθ Ληο, Ρόκπεξη νθνιόθζθη, Αληξέη ηέθαλ 
Μνπζηθή:                 Γηέδη Μπόζθη 
Παίδνπλ:                Μαξία θινληόθζθα Κηνπξί        Μαρία Νοβοηάρζθα 
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Ηκεροκελία θαη ώρα παράζηαζες: Τρίηε, 24 Μαΐοσ 2011, ώρα 20.30h. 
Γιώζζα: ποιωληθά κε ειιεληθούς σπέρηηηιοσς  
Δηάρθεηα: 2 ώρες κε δηάιιεηκα (10 ιεπηώλ) 
Εηζηηήρηα: θαλοληθό 10€, θοηηεηές/καζεηές 5€ 
Χώρος: Ίδρσκα Μητάιε Καθογηάλλε, Πεηραηώς 206, Ταύρος   
Πιεροθορίες: ηει.+302103418550 http://www.mcf.gr  
 
Η παράζηαζε τρεκαηοδοηήζεθε από ηελ Γεροσζία ηες Ποιωληθής Δεκοθραηίας θαη ηελ 
Πρεζβεία Ποιωλίας ζηελ Αζήλα.  
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