
2001: J.J. funda sua produtora,
a Bad Robot. No ano seguinte,
escreve um roteiro nunca
produzido para aquele que
seria o quinto filme da franquia
‘Superman’. No mesmo ano,
lança a série ‘Alias’. Spielberg
também investe na TV, com
‘Band of Brothers’.

Aomesmo tempoem que
produzfilmesque elogiamos
anos50, Spielbergtransforma
osanos80emumperíodo
igualmenteidílico,sejaemE.T.
(foto) ouGoonies, ambos
citadosquaseliteralmenteem
Super8. ParaJ.J.,noentanto,
osanos80sãosombrios:é
quandoWalterBishop,em
Fringe, desregulao equilíbrio
entreuniversos.

A década é dominada por Spielberg, que
ressuscita dinossauros em Jurassic Park e
resgata os alienígenas nos dois Men In
Black. É amesma década que vê o surgimento
do sucesso de J.J. Abrams, ao estrear como
produtor da série Felicity (foto).

Além de outras séries para TV, J.J.
lança em 2011, como produtor, um
novo ‘Missão Impossível’. Para 2012
está marcado seu retorno na direção
com a continuação de ‘Star Trek’. Já
Spielberg dirige o primeiro filme da
trilogia ‘Tintin’, previsto para
dezembro deste ano, e produz o
terceiro ‘M.I.B.’, que estreia em 2012.

O século 21 começa com o ataque alienígena
de A Guerra dos Mundos, dirigido por
Spielberg – ataque que continua com o
monstro desembestado que destrói Nova
York em Cloverfield (foto), produzido por J.J..
As datas dos dois filmes são imprecisas, mas
eles se passam nessa década. E, em 2004, o
voo 815 da Oceanic cai na mítica ilha da série
que pôs Abrams no mapa pop de vez: Lost.

Os dois diretores também já habitam o
futuro: Minority Report, de Spielberg,
joga dramas familiares e conspirações
50 anos no futuro. E ele ainda herdou
A.I. – Inteligência Artificial de Kubrick,
que vai ainda mais longe – talvez até para
além do futuro de Star Trek (foto), de J.J.
Abrams, que se passa no século 25.

2004:aprimeiratemporada de
‘Lost’alcança amarca demaisde 15
milhõesdetelespectadores por
episódio. Em2006,J.J. estreia na
direçãocom o terceirofilmeda
série ‘MissãoImpossível’.Spielberg
produzdois filmesdirigidos por
ClintEastwood: ‘AConquista da
Honra’e ‘Cartas deIwo Jima’.

Cloverfield

2002: Spielberg
retoma os estudos
na Universidade
Estadual da
Califórnia e, após
30 anos, é
diplomado como
bacharel
em cinema.
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