


THE MONKEY 
Baseado n’Um Relatório a uma Academia de Franz Kafka 

 

TEATRO DA MALAPOSTA 

11 e 12 de Julho às 21:30 

Rua Angola 

2620-492 Olival Basto 

Metro: Senhor do Roubado 
(linha amarela) 

  

Duração: 60 minutos 

Maiores de 12 anos 

Mais informações em: 

http://mariavascoactriz.wix.
com/maria-de-vasconcelos 

www.malaposta.pt 

Bilhetes: 7,5€ a 5€ 
(estudantes, profissionais 
das artes do espetáculo, 
reformados e 
desempregados)  

Reservas: 219383100  

info@malaposta.pt 
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THE MONKEY 
FICHA ARTÍSTICA 

 
Encenação: John Mowat 
Interpretação: Maria de 
Vasconcelos 
 
Música Original: Pere 
Cabaret 
Desenho de Luz: Jochen 
Pasternacki 
Assistência coreográfica: 
Pere Cabaret e Ruy Malheiro  
Figurino: Roseane Rocha 
Cartaz: Luís Covas 
Fotografias: Tânia Araújo 
(MEF – Movimento de 
Expressão Fotoráfica) e 
Roger Rossell 
Com o Apoio de: Inimpetus – 
Escola de Atores 
Agradecimentos: Anaísa 
Raquel, Andreya Silva, 
Aurora Morais, Carole 
Garton, Montse Bonet, 
Paulo Ferro, Pedro Barão e 
Sergio Fernandes 

 



 
DIGRESSÃO 

LISBOA, Junho de 2013, na Inimpetus (estreia) 

 

BARCELONA, Novembro 2013, Sala Fénix 

 

BERLIN, Janeiro 2014, Acker Stadt Palast 
 

BARCELONA, Março 2014, Mercat Vell de Mollet del Vallès 



THE MONKEY Uma história cheia de humor sobre uma macaca que é capturada em 
África e que depois de baleada, acorda no porão do navio da empresa alemã 
Hagenback, dentro de uma pequena jaula. O desespero e a necessidade de 
encontrar uma saída para a sua situação cativa levam-na a observar e a imitar 
queles seres estranhos que a rodeiam e acaba ela própria por se transformar num 
ser-humano… Essa é a sua saída. 
THE MONKEY surge da vontade de criar um espectáculo trágico e cómico que nos 
faça sorrir e pensar sobre a nossa condição, através da história de uma macaca 
desesperada por encontrar uma saída e que para sobreviver se junta à 
Humanidade. Uma Macaca-Mulher que luta pela sua sobrevivência, mesmo que 
isso lhe custe a sua Liberdade. Esta Macaca-Mulher depois de uma extraordinária 
carreira nos Music Hall, dá conferências aos Humanos sobre o seu incrível processo 
de evolução. 
O texto de Kafka, Relatório a uma Academia, foi escrito em 1917 e continua 
extremamente atual, cheio de humor, poesia e profundidade. 
THE MONKEY fala-nos de Identidade, Integração, Liberdade e de Sobrevivência. 
Uma história de ficção que retracta de uma forma realista o momento presente da 
Humanidade.  
Escolhi o caminho da Humanidade. Eu não tive outra saída, a Liberdade não me 
estava destinada como escolha.|THE MONKEY 


