Marianela Gonzalez jako María Eugenia
Marianela Gonzalez se vrací na obrazovku jako feministická a vzdorující hrdinka v nové produkci RCTV
Internacional, "Nadie me dirá como quererte." Poslední novinky nám přinesly tyto detaily.
Inspirovaná – víc založená – na novele Ifigenia od Teresy de la Parra, tento příběh od Martina Hahna
slibuje slibuje chladnou a netypickou hlavní hrdinku. Jako rafinovaná María Eugenia, která se vrací z
Paříže do malé vesnice ve Venezuele, Marianela také představuje svůj větší sexy look. "Ostříhali mi
trochu vlasy a dali šaty s velkými výstřihy, kromě toho upravené a hodně průhledné. Je to pro mě
vhodné, protože lidé si mě budou prohlížet s různou představou," zdůrazňuje herečka.
Jaké to bylo pracovat na této telenovele?
Bez pochyby pocta, stát se venezuelskou ženou, denně bojující, která čelí svým právům a svým
šancím.
Podobá se vaše postava originálu?
Jako osobnosti jsou velmi podobné dvě Maríe Eugenie, jsou vzdorující a trochu idealistické. Je to
typická dívka, která má začátky a které obhajuje za cenu všeho.
Pokládáte ji za netypickou hlavní hrdinku?
Není to typická protagonistka, která začne trpět od samého začátku. Myslí si, že může dopadnout
hodně špatně. Ona má svou otřepanou ránu. Je to prvotřídní a ješitná koketa. Předchází tomu, aby
netrpěla. Jako každý herec vždy hledá, aby představoval rozdílné postavy, které mu nabízejí výzvy a
to je pro mě.
Jak jste se ujala této druhé hlavní role?
Pro mě je hlavní role jen vážnost. Opravdu do všech mých rolí jsem přenesla zodpovědnost a respekt,
abych udělala dobrou práci. Mé vyhlídky jsou takové, aby příběh zaujal a dojal diváky.
Považujete se za feministku?
Domnívám se, že ano. Je to jedna z věcí, kterou mám společnou s mou postavou.
Cítila jste nátlak v médiích na dodržení určité podobizny?
Během mých let v kariéře mě viděli takovou jaká jsem. Nejsem z těch, které dělají školní cvičení nebo
se zabíjí dietami. Teprve až teď vím, že to co chci dělat po zbytek mého života je pečovat o sebe, ale
pořád stejně.
Říká vám někdo, jak máte milovat?
Ne, nikdo mi neříká, jak mám milovat. Marianela miluje jak chce.
Vaše předešla spolupráce s Hugem Vasquezem se těšila velkému úspěchu. Myslíte si, že ho budete
opět mít?
Čekám, že ano. Už se známe a víme, co od toho druhého můžeme čekat a vyžadují po nás
profesionalitu.
http://mari-gonzalez.dailyweb.cz/

