
Лише за один . рік Меп Деймон з ~і кому невідомого актора перет
вор~ вся на МІжнародну знаменитІсть , здобув «Золотий глобус», 
«СрІбного ведмедя», «Оскара», а також підписав багатомільйонний 
контракт зі студією «Мірамакс» . 

"'J'----е ка 
в голлів 

Успіх nрийшов, зрозуміло , піс

ля фільму «Розумник Віллі 

Хантінг» Гаса Ван Сента. Як ві

домо, Метт не тільки зіграв у 
V 

ньому головну роль, а и разом 
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ЗІ свохм нанкращим приятелем 

Бен ом Аффлеком наnисав сце
нарій фільму. 
Деймон і Аффлек nриятелю
ють з дитинства. Коли вони 
познайомилися , Метту було 

десять років, Бену - вісім. Во

ни жили на одній вулиці . Ходи

ли до однієї початкової серед

ньої школи. Разом виїхали до 

Лос-Анжелеса, мріючи про ак

торську кар'єру. Сценарій «Ро
зумника ... » лисали близько п'я

ти років . В образах його героїв 

змалювали своїх близьких і 
знайомих. Так, прообразом 
Скайлар (яку у фільмі зіграла 
Мінні Драйвер) була Скайлар 
Сетенстейн. Метт залицявся 
до неї у коледжі, але Скайлар 
надала перевагу вивченню ме

дицини у Каліфорнії і одру

женню з Ларсом Ульріхом , 
перкусиетом групи «Металлі
ка». 

Метту, а точніше Метью Пейд-
• 

жу, виловнилося двадцять вІ-

сім років. Він народився 8 лис
топада 1970 року у Бостоні . 
Підростав у Кембріджі, штат 
Масса чу сет. Батько Метта, 

Кент Деймон - біржовий мак
лер. Мати , Ненсі Карлсон
Пейдж _:_ спеціаліст з дитячоЇ 
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ЛСИХОЛОГІІ, ВИКЛадає у ВИЩИХ 

навчальних закладах. Написа-
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ла книжку про вплив телевІЗІИ-
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ної реклами на ігри дітей. Сво

їм синам (Метт має старшого 

на три роки брата Кайла) купу
вала тільки кубики . « Ми їх щи
ро ненавиділи. Скільки можна 
бавитися кубиками? ! - згадує 
Метт. - На щастя, мама шила 

для нас вигадливі костюми, які 

ми самі проектували. » Метт 

найбільше любив костюм Су
пермена. 

Брати Деймон росли без бать
ка. Кент залишив сім'ю , коли 

Метт мав тільки два роки. 

Ненсі тримала своїх синів у 
міцних руках. «Не було мови 
про непослух, про пізні по

вернення додому чи неповаги 

до старших,» - згадує Кайл, 

який зараз є різьбярем і ху

дожником . Мати заохочувала 

Метта до навчання на відді

ленні англійської мови у r ар
варді. Він послухався , хоч 
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насправдІ цІкавило иого к1но . 

Те, що він стане актором , 

Метт вирішив ще тоді , коли у 
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семир1 чному ВІЦІ подивився 

«Зоряні війни» Джорджа Лу
каса. 

Вчився Метт не найкраще. За-
" . . 

те иому вдалося зІграти в КІЛЬ-
V 

кох фільмах. Иого дебютом бу-
лаепізодичнароль(виголосив 
лише одну фразу) у фільмі 
«Містична піцца» Дональда 

Петрі (1988), комедії , яка була 
nочатком кар 'єри Джулії Ро
бертс. 
З ' явився nоруч з Даян ою Кі
тон і Ламаям Нісонам в «Доб
рій матері» Леонарда Німоя 

(1988). Був статистом в «Полі 
бажань» Філа Рабінсона 
(1989). В телевізійній драмі 
«Rising Son» Девіда Коулза 
(1990) отримав вже більшу 
роль. Разом з Беном Аффле

ком зіграв у фільмі «Барви 
школи святого Метью» Робер

та Манделла ( 1992). 
Це була побутова драма, події 
якої розгортаються в 50-х ро
ках. Завдяки стилендії до екс-
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КЛЮЗИВНОІ ШКОЛИ ДЛЯ ХЛОПЦІВ 
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потрапляє nІдлІток євреисько-
v 

го походження , якии стає жер-

твою nереслідувань з боку реш

ти учнів. Деймон зіграв роль 

одного з антисемітів . У вестер

ні «Джеронімо» Уолтера Хілла 

( 1993) перевтілився у постать 
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протилежну - НаІВНОГО ВІИСЬ-

КОВОГо-ідеаліста. Роль була не

велика, але допомогла Меттові 

познайомитись з Робертом 

Дюваллем, його улюбленим ак

тором. 

Після закінчення зйомок 

«Джеронімо» Метт дійшов 

висновку, що більше не зможе 
поєднувати навчання з участю 

у фільмах. Він залишає 

університет і разом з Беном 
Аффлеком вирушає підкоряти 

Лос-Анжелес. Їхня подорож 
через Америку тривала п'ятде
сят сім годин. Їхали автомобі-



. 
Метт Деймон 
у ролі солдата Джеймса Раєна , 
иПорятунлк рядового Расн,ап. 
Режисер Стівен Спілберг. 

Метг Деймон 
у фільмі «Розу.м_н.uк Віллі Хантінгп, 
режисер Гас "Ван Сенr. 

Merr Деймон з Оскаром 
за оль Фільмі 
<< Віллі Хан,mі'нz>>. 

лем , бо Метт nанічно боїться 
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літати лІтаком. 

Початок у Голлівуді не був за

хоплюючим . За два роки Метт 
не отримав жодної ролі . Тому 
писав сценарій «Розумника 

Віллі Хантінга» . Врешті-решт 
• 

вtн потрапив до акторського 

складу << Останніх справжніх 

ковбоїв» Томмі Лі Джонса 
(1995) , ностальгійного вестер
н~ знятого для телебачення . 

Ед Звік запросив його бути 
партнером Мег Раян у «Шале

ній відвазі» (1996). Метт зіграв 
солдата-наркомана, ця роль 

• 
поставила перед ним численні 

завдання . Передусім він пови

нен був схуднути на 15 кг і 
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впродовж усього перІоду зио-
•• 

мок дотримуватися жорсткоr 

дієти, що було для Метта важ

ким випробуванням, оскільки 
він дуже л1обить поїсти. Також 

щоденно пробігав понад п 'ят

надцять кілометрів. «Мабугь, 
хотів , щоб усі оцінили моє зав

зяття : «Дивіться, на що я здат

ний! »- згадує Метт. 

Завдяки Бенові отримав епі
зод у «Погоні за Ємі Кевіном 

Смітом» ( 1997). Намагався 
одержати роль у «Первісному 
страху» Грегорі Хоблітта і «На
род проти Ларрі Флінта» Міло

ша Формана. Кожного разу 
постуnався Єдварду Нортону. 
Взяв реванш лише в «Творцеві 
дощу» Френсіса Форда Коппо
ли ( 1997), екранізації чергової 
повісті Джона Грішема. Роль 

адвоката, що виступає проти 
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потужноr страховоr компанн , 

зробила Деймона відомим. А 
потім вже був успіх «Розумни

ка Віллі Хантінга» ( 1997). 
Тепер Метт - один із найбільш 

мати» 

1990 «Rjzfng Son>> (ТБ) 
1992 <<Барви школи святого Метью)) 
1993 «Джеронімо>> 
1995 «Останні справжні ковбої>> 
1996 <<Шалена відвага» 
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заинятих голлІвудських акто-

рів. Він знявся у військовій 

драмі << Порятунок рядового 
Раєна» Стівена Спілберrа і в 
комедії «Доrма» Ківена Сміта, 
був партнером Едварда Норто
на в сенсаційних «Rounders». 
Відібрав у Леонардо Ді Капріо 
роль Тома Ріплі у давно анон

сованій екранізації повісті «Та

лановитий містер Ріплі» Пат

рісії Хайсміт. Погодився зня

тися у <<All the Pretty Horses» 
Біллі Боба Торнтона. 

Успіх на екрані привів до того, 

що й особисте життя Метта 
опинилося в центрі уваги. Ві
домо , що однією з багатьох 
симпатій Метта була гарна мо
делька Кара Сенде. Під час 

зйомок «Творця дощу» у Дей
мо на був роман з Клер Дейнс. 

Пізніше , впродовж семи міся

ців він зустрічався з Мінні 

Драйвер. Зараз Метт закоха
ний у Вайнону Райдер. 

1997 «Погоня за Ємі Кевіном Смітом» 
1997 «Тв орці дощу)) 
1997 «Розумних Віллі Хантінг» (також співавтор сценарію) 
1998 «Порятунок рядового Раєна» 
1998 «ДО~Ма» 
1998 «Rounders» 
1998 <<Талановитий містер Ріплі)) 


