Marianela je andělská letuška
- Cítíš, že zažíváš nejlepší chvíli tvé kariéry?
- Až do teď jsem pociťovala, že tím nejlepší byla má role v MGB, i přesto, že se nejednalo o hlavní roli,
hodně mi to dalo. V Por todo lo alto se ujímám hlavní role a vše se mění... Je to něco jiného, máš větší
zodpovědnost a cítíš se pod tíží.
- Pod tíží stresu a tlaku?
- Ze začátku ne, ale pak po 2 měsících práce jsem začala být unavená. Nebyla jsem zvyklá na tento
rytmus práce. Je to hodně dobrá zkušenost, postupně jsem se více a více uvolňovala a nechávala se
unášet natáčením.
- Musela jsi změnit image kvůli hlavní roli?
- Jsem z těch, kteří si drží své soukromí, i když je jasné, že teď to budu mít těžší.
- Hraní hlavní role tě přemění na hvězdu?
- Ne, jednoduše nejsem žádná hvězda. Každá role, kterou dělám, představuje růst v mém profesním i
osobním životě. Já se, ale neměním. Jsem pořád stejný člověk. Jsem stále Marianela, děj se, co děj.
- Není Anabela až příliš naivní?
- Ona se snaží dosáhnout svého snu, stát se pilotkou. Chce létat jako její otec, ve svém cíli má jasno a
bude se to snažit splnit bez přičinění kohokoliv druhého. Je skromná, milá, naivní a zralá.
- Bude ženou jen jednoho muže?
- Bude čelit mnoha problémům. Zamiluje se, ale tuto lásku ztratí a pak když bude smutnit, potká
novou lásku, tu opravdovou. Bude to veliká láska, která bude muset překonat hodně pomstychtivosti.
- Tvým hereckým partnerem je Winston. Jak se vám spolu hraje?
- Je pravda, že jsem myslela, že to bude těžší. Nikdy jsme spolu ještě nehráli. Vycházíme spolu velice
dobře, vše funguje. Ve skutečnosti spíš já jsem ta brzda. Představte si, že mi říká Elvira. On je trochu
vážnější, ale i tak velmi zábavný.
- V telenovele jsou letušky, piloti, rodina hudebníků. Co se asi bude nejvíce líbit divákům?
- Komedie, lidé se rádi smějí... To je ten nejlepší lék. Také tam budou různé milostné příběhy, krásné
exteriéry a zase odlišné prostředí (odehrává se to na letišti).
- Která postava, si myslíš, že strhne nejvíce pozornosti?
- Mě fascinují role Jeronima a Ámbar Díaz, obě ty role jsou velmi zábavné. Také nemůžu nejmenovat
Zuzu, ten je zase plný homosexuálních tendencí, je velmi zábavný a ukazuje, jak vypadá opravdové
přátelství.
- Jaké myslíš, že bude soupeření?
- Nevidím to jako soupeření. Skládá se to z různých způsobů práce, máme velmi široké publikum. Je
dobré, že je to různé. Oni mají to své a my to naše.
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- Nebojíš se, že tě Roxana svou hvězdností zastíní?
- V té telenovele je všechno. Ženy, které jsou sexy, vtipné, hezké, ošklivé, hubené. Pro mne je ona
velkou pomocí, Roxana a já jsme dvě naprosto odlišné osoby. Každá z nás má asi něco kvůli čemu
jsme "tam nahoře".
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