Jedna zlá, velice žádaná
Marianela Gonzalez, modelka a herečka, narozená v Caracasu, ve Venezuele, 23. července 1978. Ve
své zemi účinkovala v různých telenovelách. Nyní hraje v Kolumbii hlavní roli v telenovele La
Traicionera kontroverzní a odlišnou postavu, vzdálenou od typické dobré ženy, která trpí a končí se
šťastným koncem. Časopis Taxi ji uvítal v naší zemi a vyzval ji, aby nám řekla něco víc o svém životě a
své postavě.
La Traicionera, hlavní role odlišná od ostatních. Jak definujete tuto postavu a jaké zkušenosti
používáte k zosobnění Renaty?
Renata je velmi lidská postava. Dívka, která vyrůstala s pocitem pomsty a nenávisti, kterou ji
vštěpovala její babička po sebevraždě její matky. Vyrostla v inteligentní ženu, jejímž jediným cílem je
ukončit Eduardův život. Pro mě je to neuvěřitelná příležitost, ne jen v části profesionální, protože tím
rostu jako herečka, ale také v osobní. Potkala jsem úžasné lidi, od kterých jsem se učila a jsem za to
velmi vděčná.
Co Vám na tuto postavu říkají lidé na ulici?
Jajaja! Vlastně mi vždycky říkají, že jsem velmi zlá, ale v tváři těch lidí je náklonnost, jako by se stali
spoluviníky v mé pomstě.
Jaký byl proces dospění k práci v Kolumbii a účinkování v této telenovele?
Renata, což mě hodně překvapilo, ale bylo to úžasné překvapení. Je to neuvěřitelná příležitost, za
kterou vděčím Bohu a těm, kdo ve mně věřili.
Jaký je život v Kolumbii? Jak se cítíte?
Vynikající! Je to fascinující země, a přesto, že je tak blízko Venezuele, tak jsou odlišné, ale mám pocit
jako bych byla doma a jsem za to velmi vděčná.
Co je to, co vám nejvíc chybí z Venezuely, když pracujete v zahraničí?
Mí lidé, má rodina, mí přátelé … tu a tam něco z chuti nebo krajiny…
Kdo tvoří Marianelinu rodinu?
Jsme opravdu malá rodina. Moje matka Carmen, moje sestra Alejandra a její manžel a mám dva
neuvěřitelné synovce-dvojčata. Rodina ze strany mé matky bydlí ve Španělsku, už od chvíle, co se tam
narodila a od mého otce je ve Venezuele.
Jaké projekty připravujete?
V tuto chvíli dokončuju La Traicionera. Dosud mi zbývá ještě pár měsíců natáčení a jestli mi to dovolí,
takže ještě v Kolumbii zůstanu.
Nezapomenutelná role ve vaší umělecké kariéře?
Pandora v Mi Gorda Bella.
Pokud byste měla možnost si vybrat. V jaké zemi by se vám líbilo pracovat?
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Líbilo by se mi pracovat ve Španělsku.
Jak vypadá den v životě Marianely?
Vlastně jsem docela klidná. Pokud nemusím točit, vstávám o něco později, nasnídám se, vykoupu se,
jdu na procházku se svým psem. Pokud nemám, co dělat, tak ráda chodím na jídlo do restaurací nebo
jdu do kina, podívat se na dobrý film a když je příležitost, tak poznávám nová místa tohoto velkého
města.
Modelka nebo herečka? Co preferujete?
Herečka, i když modeling mám ráda.
Jak se udržujete fit?
Jajaja málo jím!
V tomto čísle chce vzdát hold ženám jako součást oslav Mezinárodního dne žen. Jakou ženu
obdivujete a proč?
Svou matku, která mě naučila žít každý den jako by to byl ten poslední. A jak jsme rostli, vždy jsme
vyrazili kupředu s úsměvem a viděli jsme v životě ty pozitivní věci. Protože, i když se nám přihodí něco
špatného, tak vždy nastane zítřek a my si uvědomíme, že všechno se děje z nějakého důvodu.
Myslíte si, že v hereckém světě existuje rovnoprávnost žen a mužů?
Ano, určitě existují postavy, jak pro muže, tak pro ženy a ve všech příbězích jedny doprovázejí druhé.

Marianela zblízka
Nejšťastnější okamžik vašeho života? Má léta ve Španělsku
Jídlo: Rýžová polévka mé babičky
Nápoj: Cosmopolitan
Koníček: Kino
Film: The sound of music
Píseň: Wonderfull tonight
Oděv: Pyžamo
Co nemůže chybět ve vaší tašce? Sluneční brýle
Jaký sen si chcete splnit? Být matkou.
To, co nejvíc milujete: Má rodina
To, co nenávidíte: Nespravedlnost
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