
18 de dezembro de 1946:
nasce Steven Allan Spielberg,
em Cincinnati, Ohio – filho de
um veterano da Segunda
Guerra Mundial. Escoteiro aos
8 anos, ganha uma insígnia de
‘Mérito Fotográfico’ por uma
filmagem de nove minutos:
‘The Last Gunfight’.

Ouniversoficcionaldosdois
diretorescomeçanoséculo
retrasado:enquantoSpielberg
produzaadaptaçãoCowboys
&Aliens(foto)–quese passa
nomesmoVelhoOestepara
ondeoDeloreandeDeVolta
paraoFuturoviajanoterceiro
filmedasérie–,J.J.Abrams
fazonavioBlackRockdar
inícioàsagadasérieLost,
queproduziu.

Spielbergajuda atransformar a
décadaemum período idílico para
umpúblico que nãoviveu aquela
época.Além desituar a primeira
viagemnotempo (para1955) de
DeVolta para oFuturo, que
produz,eletambém situao quarto
IndianaJones (foto)nadécada,
fazendoa conexãoda série de
aventuracom alienígenas.Já J.J.
Abramsfazo exércitoamericano
descobrir ailha deLostem 1954.

A década da
contracultura
é cenário para
o primeiro
filme de
Spielberg,
Amblin, que
batiza sua
pro- dutora.
Em Fringe, de
J.J., a década
mar- ca o
encontro de
dois amigos
que se trans-
formam em
antagonistas:
Walter Bishop
e William Bell.

1994: Spielberg funda a Dreamworks
Studios e ganha o Oscar de melhor
diretor por ‘A Lista de Schindler’,
também vencedor na categoria de
melhor filme. J.J. casa com Katie
McGrath em 1996. Dois anos depois,
Spielberg leva o Oscar por ‘O Regate
do Soldado Ryan’ e J.J. trabalha na
produção de ‘Armageddon’.

A Segunda Guerra Mundial é um dos temas
favoritos de Spielberg – dirigiu a comédia 1941
e fez seus principais filmes sérios
(A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado
Ryan) sobre o tema. Para J.J. Abrams, o
período histórico ocorre logo depois do início
do filme Eternamente Jovem (foto), ficção
científica sentimental, produzida e escrita por
ele, em que Mel Gibson é congelado no tempo.

Osanos 70é a décadaem que
Spielbergsurgecomo diretor. Em
seusdoisprimeiros filmes,
Encurraladoe Tubarão, eleusa um
recursoqueseria celebrado anos
maistarde porJ.J., em Super8: o
vilãodemora para ser mostrado.
EmContatos Imediatosde
TerceiroGrau(foto), seu primeiro
filmesobreETs, elefaz referência
aum acidente detrem, que é o
pontodepartida de‘Super 8’.

1977: após o sucesso de ‘Tubarão’,
Spielberg é chamado para dirigir uma
sequência para o longa, além de ‘King
Kong’ e ‘Superman’. Mas opta por
‘Contatos Imediatos de Terceiro Grau’ e
é nomeado ao Oscar. Casa com Amy
Irving em 1985. Samuel Max Spielberg, o
primeiro de seus seis filhos, nasce em
1985. J.J. termina a graduação em 1988.

27 de junho de 1966:
Jeffrey Jacob
Abrams nasce em
Nova York. Em 1968,
Spielberg lança seu
primeiro filme
(‘Amblin’) e
abandona
a faculdade.

Eternamente
Jovem

A Lista de
Schindler

De Volta
Para o
Futuro

Indiana
Jones Fringe Tubarão

SÉCULO 19

Cowboy
& Aliens Lost

IM
A

G
E

N
S

:R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

Contatos
Imediatos de
Terceiro Grau

C
apaANOS 50

PRODÍGIOS

O Resgate
do Soldado
Ryan

C
ap

a

Fator
Emoção

ANOS 70

Fator
Conspiração

ANOS 60

Fator
Alien

SEGUNDA GUERRA


