
Juntos, Spielberg e J.J. Abrams abrangem mais de 50
anos de entretenimento no cinema e na TV.
Professor e aluno têm semelhanças e divergências
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Começando à noite. O primei-
ro trabalho do jovem Spielberg
na área foi assinar a direção do
episódio ‘Eyes’, do seriado ‘Night
Gallery’ (‘Galeria do Terror’, no
Brasil), aos 23 anos. Turma.
Francis Ford Coppola, Martin
Scorsese, George Lucas, Michael
Kahn e John Williams. Produto-
ra. Amblin Entertainment. Te-
ma recorrente. Um protagonis-
ta ordinário numa situação ex-
traordinária. Marca visual re-
corrente. Lanternas iluminando
algo no escuro. Ator recorren-
te. Tom Hanks. Pulo do gato.
Reinventou o cinema para as mas-
sas em ‘Tubarão’ e ajudou a sal-
var os estúdios de Hollywood.
Realismo fantástico. Fixação
em Peter Pan e em narrativas
para crianças. Ficção científi-
ca. Além de ter se estabelecido
graças ao gênero, também visi-
tou três clássicos do estilo
(Kubrick, H.G.Wells e Philip K.
Dick) no início do século. Emo.
Muitos de seus protagonistas são
crianças querendo ter um bom
relacionamento com os pais.
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Venceu o Oscar de direção duas
vezes e concorreu outras três

Começando à noite. O primeiro
trabalho do jovem Jeffrey Jacob
Abrams na área foi assinar a trilha
sonora do filme de horror ‘Night-
beast’ (nunca lançado no Brasil),
aos 16 anos. Turma. Damon Lin-
delof, Alex Kurtzman, Roberto
Orci, Michael Giacchino e Matt
Reeves. Produtora. Bad Robot.
Tema recorrente. Um protago-
nista extraordinário numa situação
ordinária. Marca visual recor-
rente. Brilho desfocado de luzes
no escuro (lens flare). Ator re-
corrente. Greg Grunberg. Pulo
do gato. Reinventou a linguagem
para TV com o seriado ‘Lost’, usan-
do a internet como aliada. Realis-
mo fantástico. Quase todas as
suas produções apontam para o
sobrenatural – quando não vão
para a maluquice pura e simples.
Ficção científica. Além de ‘Lost’
e ‘Fringe’, ressuscitou ‘Jornada nas
Estrelas’ para uma nova geração
com um filme fora do padrão dos
anteriores. Emo. Muitos de seus
protagonistas são adultos às voltas
com problemas criados por maus
relacionamentos com os pais.

Levou dois prêmios Emmy em
2004, com a estreia de ‘Lost’
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