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Disney, adalah seorang 
American entrepreneur, 
animator, voice actor dan film 
producer.
Ia memulai karirnya di bidang 
industri film pada tahun 1920,
Ia mulai membuka usaha di 
bidang kreatif dengan 
membuka produksi animasi 
cut-out, namun tidak berjalan 
mulus

Walt Disney 
(1901-1966)



Disney menemukan bahwa cel 
animation lebih populer 

daripada cut-out animation 
pada tahun itu.

Karya perdananya pada 
Mei 1928 yang berjudul 

“Laugh-O-Grams” , meskipun 
animasi ini cukup terkenal tapi 

tidak mendatangkan banyak 
income bagi perusahaan



Kemudian Disney memproduksi Alice’s in 
Wonderland. 
Salah satu film bisu yang menggabungkan 
live action dengan animasi berdurasi 12 
menit



Disusul pada tahun 1928, Disney 
menciptakan Mickey Mouse dan 
film perdananya yaitu Steamboat 
Willie



Julius Pinschewer; 

Berfokus pada dunia bisnis advertising 
telah menciptakan iklan In Die Suppe (The 
Soup, 1911), dia menciptakan gabungan 
antara live action dengan animasi objek 
(stop motion)

Germany: 
Animation in the
Weimar Republic



Walther Ruttmann; 

Seorang seniman dan pemain Cello, yang 
juga seorang letnan di Perang Dunia I yang 
kemudian pensiun pada 1927 dan mulai 
debut film abstraknya yang berjudul 
Lichtspiel Opus I



Walther Ruttmann juga sempat 
berkolaborasi dengan Julius 
Pinschewer di tahun 1926.

Pada Perang Dunia ke II, 
Walther juga terlibat dalam film 
Triumph des Willens sebagai 
cameraman



Viking Eggeling; 

Viking mencoba eksperimen visual music 
berjudul “Horizontal-Vertikal Orchestra” 
yang dibuat dalam waktu 3 tahun. Kemudi-
an pada tahun 1924, ia membuat 
“Symphonie Diagonale”



Lotte Reiniger;

Berfokus pada cut-out silhouettes 
animasi. Karya fenomenalnya 
adalah “Die Abenteuer des Prinzen
Achmed” pada tahun 1926. 
Pada saat itu, model animasi 
seperti ini sering disebut dengan 
“Chinese Shadow”



Denmark

Robert Storm Petersen;

Robert memulai karir sebagai kartunis di surat 
kabar. Di tahun 1913, ia menciptakan karakter 
De Tre Små Mænd (The Three Little Men). 
Karena tertarik dengan animasi, ia membuka 
studio berjudul Nordisk Films Kompagni 
sekitar tahun  1919–1921



Saat karya Émile Cohl dan John Randolph
ditampilkan di Tokyo tahun 1914, beberapa 
artis lokal ingin mengikuti jejak mereka men-
jadi animator. 

Film animasi Jepang pada awalnya dinamakan 
Senga Eiga (Film dengan garis-garis)

Asia : Japan



The Tenkatsu Production Company; 

perusahaan di bidang animasi pertama di 
Jepang dicetus oleh tiga orang artist 
Shimokawa Hekoten, Kitayama Seitaro, dan 
Kouchi Sumikazu membuat film perdananya 
yaitu Imokawa Mukuzo genkanban
no maki (Imokawa Mukuzo the Concierge)
yang dibuat dari karakter manga



Shimokawa Hekoten salah satu pionir The 
Tenkatsu Production Company, juga membuat 
“His Momotaro (Momotaro, the Peach Boy)”, 
film ini juga sebagai film animasi pertama dari 
Jepang yang ditampilkan di Prancis



Murata Yasuji; 

Awal karirnya bekerja di Yokohama 
Cinema Shokai (Perusahaan yang 
membuat film edukasi dengan 
subtitles dari film animasi dari 
Amerika, dimana ia belajar tentang 
animasi dan mulai debut sebagai 
sutradara di tahun 1927



Murata ahli di bidang animasi cut-out, 
style nya cenderung ke karikatur dan 
karakter zoomorphic seperti bebek, 
monyet, dan babi.

Karya fenomenalnya adalah Tako no 
hone (The Octopus Bone, 1927) dan 
Oira no yakyu (Our Baseball Match, 
1930)




