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Animasi pertama ditemukan di Burnt City, Iran;

“Sepotong animasi pada piala tanah yang dimiliki
5000 tahun yang lalu ditemukan di Burnt City di 

Sistan- Provinsi Baluchistan, Iran tenggara.

Piala tanah liat ini bisa disebut animasi pertama
dunia, senimannya telah menggambarkan seekor 

kambing itu melompat ke arah pohon 
dan memakan daunnya.”



piala dengan diameter 8 cm dan 
tinggi 10 cm, memiliki gambar 
yang menunjukkan gerakan 
dengan cara yang rumit dan
penemuan belum pernah terjadi 
sebelumnya. 
Beberapa gerabah ditemukan
di Burnt City menampilkan gambar 
yang berulang, tetapi tidak satu-
pun mengimplikasikan gerakan apa 
pun”

*A serious filmed reconstruction of the action is 
available at http://cela.etant.free.fr/stories/wp-con-

tent/burnt_city_old_animation.mov.



Banyak ditemukan hal serupa di 
daerah Romania pada tiang-tiang 
Trajan.



Seperti kartun animasi, gambar Abad Pertengahan ini 
mengambil subyek mereka dari flora dan fauna, dan 
dirancang, diberi tinta, dicat, dan ditempatkan agar 
penonton bisa melihatnya.

Hal serupa juga ditemukan pada candi Borobudur



Pada tahun 1800an, jauh sebelum penemuan kamera. 
Animasi banyak ditemui di hiasan-hiasan di ruang tamu. 
Kemudian adapula perangkat lain dalam membuat 
animasi tradisional yaitu Thaumathrope, sebuah piringan 
datar yang digambar di kedua sisi yang memiliki dua string 
terhubung berlawanan satu sama lain di tepi piringan





setelah itu ditemukan adanya flip book yang digambar di 
kertas satu per satu. Kemudian ada juga variasi animasi 
yang cukup populer yaitu Zoetrope atau wheel of life.
Zoetrope memiliki silinder pendek dan gemuk yang 
berputar pada poros simetri. Di sekitar bagian dalam 
silinder adalah urutan gambar, masing-masing sedikit
berbeda dari yang ada di sebelahnya.



Terkait dengan animasi yang menggunakan media 
rotasi, adapula Phenakistoscope dan Praxinoscope.
Phenakistoscope juga menggunakan serangkaian slot 
yang berputar untuk menyajikan urutan gambar 
kepada penonton memposisikan dua piringan yang 
berputar serempak pada sumbu; satu piringan 
memiliki celah dan yang lainnya



The Praxinoscope menggunakan pengaturan silinder 
cermin berputar di dalam silinder besar gambar 
menghadap cermin. Cermin tersebut dibuat miring, 
sehingga mencerminkan pandangan terhadap gambar.



Tepat sebelum pergantian abad, gambar bergerak 
mulai populer di atas panggung. The Magic Lantern 
(sebuah proyektor gambar yang didukung oleh lilin 
atau lampu) dan wayang kulit menjadi hiburan teater 
yang populer



Muybridge menciptakan Zoopraxinoscope, perangkat 
proyeksi juga berdasarkan piringan gambar yang dipu-
tar. Kemudian Thomas Edison menemukan penampil 
film (the Kinetograph), melahirkan industri film



Karakter utama diambil oleh tangan artis di kamera, 
dan karakter utamanya adalah badut dan gentleman. 
Karakter lain termasuk seorang wanita di bioskop yang 
mengenakan topi besar dengan bulu raksasa.
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Film ini, adalah penghormatan langsung kepada 
gerakan Inkoheren yang terlupakan. Film ini dibuat 
dengan menggambar setiap frame di atas kertas dan 
kemudian memotret setiap frame ke film negatif, yang 
memberi gambar tampilan papan tulis. 

Itu terdiri dari 700 gambar, masing-masing yang 
terkena dua kali (animasi “pada berpasangan”), yang 
mengarah ke waktu berjalan hampir dua menit.
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