MATT DAMON ~ Première The Bourne Ultimatum ~ MaH Damon
geblesseerd bij persconferentie ~ Hij wil een pornofilm opnemen
IVO VAN WOERDEN

me-apparaatjes. 'Wie ben ik? De presi-
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dent?',grapt Mart. 'Dan zou ik dit land

Hij nam een hele actiefilm op zonder
een schrammetje op te lopen. Maar
na een dutje met zijn veertien maanden oude dochter wordt Matt Damon
(36) half-verlamd wakker. De Hollywood-ster is in Amsterdam voor de
première va n zijn nieuwe film The

overnemen én het ziektekostenstelsel
behouden: De Hollywood-ster krijgt
een verzorgende beanbagom zijn nek.
Er volgen veel vragen waar Matt
graag op antwoordt. Zo leren we dat
de Regisseu rs van de Bourne-serie,
Doug liman en Peter Greengrass elkaar niet kennen maar veel gemeen
he bben. Dat Matteen halfjaarvoorbereidingstijd had voor het spelen van
geheim agent Jason Bourne. Dat hij
van een oud·agent leerde dat hij, als
hij met iemand sprak, tussen die persoon en zijn geweer moest gaan
staan. Dat hij wel degelijk heeftgeïm-

Boume Ultimatum. Vanwege zijn vers

opgelopen nekblessure wordt het interviewschema iets aangepast waardoor DAG samen met 23 andere
nieuwsgierigen welgeteld twee vragen mag stellen.
Damon zit in een grote gele stoel en
voor hem ligt een mnk aantal opna-

provÎseerd. Dat hij Barack Obama zou
stemmen en dat HilJary Cllmon ook
een goede president zou zijn. Datzijn
moeder inderdaad is gespecialiseerd
in ongewelddadigeconnictoplossing
en het geweld in The Boume Ultimatum anders is dan anders. Dat hij zeker zou willen regisseren en met een
kleine fHm zou willen beginnen. Dat
er misschien over vijf tot tien jaar een
Boume 4 zou kunnen ko men als Paul
Greengrass het weer regisseert en
met iets geweldigs aankomt, al zijn
alle vragen in deel drie al wel beantwoordt. En dat hij nog wel in een pornofHm zou willen spelen ... En dus
vraagt DAG:

Wat zou uw pornonaam dan zijn?
'Moet je daar niet je eerste huisdiernaam en je tweede naam voor nemen? Dan is het linie Hale Day, naar
mijn kat:
De studlo's verdienen het meeste
geld terug voor wat ze aan u uitgeven. Wat zegt dat over u? 'Het zegt
niets. Het betekent eigenlijk dat ik op
een shortlist sta. Dat is geweld ig want
dan blijven ze denken dat ze dat de
komende jaren nog het beste met m ij
ku nnen werken.'
Krijgjij geen genoeg van Matt Da·
mon? Kijk op www.da9.D!lyideo

