Marianela jako Pandora Villanueva v Mi
gorda bella
Co sis nejvíce užívala při práci na telenovele Mi Gorda Bella?
Myslím, že asi možnost představovat velmi rozdílnou osobnost, naučila jsem se mnoho nových věcí a
mohla jsem pracovat se svými kolegy z předcházející i následující novely. To mi velmi pomohlo a
práce tak byla velmi snadná.
V čem se podobá Pandora Villanueva a Marianela González?
To je těžká otázka, protože ačkoliv každá postava, kterou hraji, má něco ze mě, Pandora je naprosto
odlišná. Byla to problematická dívka, slabá v mnoha ohledech, a pravdou je, že já bych reagovala v její
situaci jinak. Takže musím říct, že nemáme moc společného. Pouze ve věcech lásky jsem také
schopná mnoha věcí...
Jaký je tvůj vztah s Hugo Vásquezem a jak se ti líbilo s ním pracovat?
Jsme s Hugem pouze přátelé, ale je pravda, že byla radost s ním pracovat, protože, jak už jsem
mnohokrát řekla, předčil má očekávání. Normálně, když se pracuje s někým novým, je to obtížnější,
ale Hugo byl zábavný a navzájem jsme se hodně naučili.
Jaká byla zkušenost hrát "Sirenu"?
Ufff... Upřímně, bylo to pro mě trochu trauma... Jejejeje, nebylo to vůbec snadné. Jsem člověk docela
stydlivý a stálo mě to hodně. Byla jsem na tanečních lekcích kvůli choreografii, ale myslím, že jako
všechno, bylo to něco, co jsem musela překonat.
Co bylo nejtěžší a co se ti líbilo nejvíce na hraní slavného "Hugo Fuggeta"?
Jajajaja... Hugo Fugget, myslím, že nikdy nezapomenu na první den, kdy mě přestrojili a já šla po
chodbách a lidé se smáli a smáli... Líbilo se mi představovat muže, ačkoliv mi trošku dělalo problémy
měnit hlas. Mnohokrát ze mě vyšel můj vlastní a museli jsme scény opakovat, ale to bylo normální...
Po čase bylo všechno snadné, dokonce jsem si sama přidělávala vousy...
Máš nějakou anekdotu z natáčení?
Anekdot je mnoho, ale nejvíc jsme se bavili, když jsme hráli Huga (Marianela González) a Nelu (Hugo
Vásguez) a pletli si navzájem jména…
Máš pocit, že jsi v nejlepším okamžiku své kariéry?
Pravda je, že děkuji Bohu, že mi dal tuto roli a lidem, kteří věřili, že ji dobře zahraji. Myslím, že je to to
nejlepší, co jsem kdy udělala, ale nejlepší pocit je, když každý den děláš, co máš ráda a děláš to nejlíp,
jak dokážeš. Úplně nejlepší ale je, když máš lidi, kteří, ať děláš co děláš, to ocení.
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