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Di Periode Kedua ini mencakup beberapa film bisu 
termasuk The Fantasmagorie oleh Emile Cohl, 
dan akhir dari film bisu pada tahun 1928 ditandai dengan 
perdananya film Disney “Steamboat Willie”



Ketika Prancis memiliki Emile Cohl, di Amerika 
memiliki Winsor McCay. Winsor adalah seorang kartunis, 
karya fenomenalnya adalah komik strip berjudul 
“Little Nemo in Slumberland”

Winsor McCay



Little Nemo in Slumberland, diterbitkan pada 15 Oktober 
1905 di surat kabar New York Herald. Karena ketenaran 
komik ini, dibuatlah versi live-action pada 1911



Pada Januari 1912, Winsor McCay ditantang untuk 
memfilmkan ratusan gambar yang ia buat. 
Lalu ia membuat debut film animasi pendek pertamanya 
yaitu The Story of a Mosquito (How a Mosquito Operates)



Pada Februari 1914, Winsor McCay membuat film animasi 
dengan teknik keyframe pertama di dunia yaitu 
“Gertie the Dinosaur.” Film ini tidak menuai banyak pujian,
kemudian McCay membuat film lain yang bertolak 
belakang dengan gaya pada Gertie yaitu 
“The Sinking of the Lusitania”  pada Juli 1918



Raoul Barré adalah seorang kartunis 
dan pelukis berdarah 
Kanadia-Prancis kemudian pindah ke 
New York pada 1903.
Kemudian pada 1914, Raoul Barré 
dan William C. Nolan membuat 
studio animasi bernama Barré Studio
yang memproduksi film iklan animasi

Raoul Barré



Barré Studio membuat film perdananya berkolaborasi 
dengan Thomas Alfa Edison dengan judul “The Animated 
Grouch Chasers”.
Kemudian, kesuksesannya berlanjut setelah mendapat 
beberapa proyek dari beberapa klien seperti International
Film Service. 



Pada 1916, Raoul Barré ditimpa masalah dengan 
Bud Fisher Film Corporation dan Charles Bower tentang 
copyright dari animasi Mutt and Jeff yang membuat Barré 
Studio mengalami kemunduran.
Pada tahun 1926–1927, Raoul Barré kembali bangkit se-
bagai animator untuk Pat Sullivan yang mengerjakan 
“Felix the Cat”



O’Brien menemukan cara menganimasikan patung-patung 
tanah liat di laboratorium pemotong marmer San Francisco
Kemudian, dia mengganti Karet India untuk tanah liat dan 
membuat patung-patung dilengkapi dengan kerangka 
logam.

Willis O’Brien



Pada 1915, ia menyelesaikan film pendek pertamanya
“The Dinosaur and the Missing Link”, Perusahaan Edison
membeli film tersebut.
O’Brien juga terlibat di film-film besar seperti The Lost 
World (1925), King-Kong (1933), dan The Son of Kong 
(1933)



Max Fleischer tertarik dengan 
menggambar dan ia seorang penemu.
Max menemukan Rotoskop tahun 1915, 
alat yang dapat mentransfer live-action 
sequence ke dalam gambar secara frame-
by-frame. Ia bekerja bersama saudaranya 
Joe dan Dave untuk membuat perusahaan.

Karya besarnya adalah “Out of the Ink-
well” pada tahun 1919 yaitu film series 
tentang Koko, seorang badut yang muncul 
dari dunia tinta.

Max Fleischer



Pat Sullivan
Otto Mesmer

Pada tahun 1923, Otto Mesmer,
seorang kartunis menciptakan Felix the Cat
yang kemudian dibuat seri animasi 
bersama dengan Pat Sullivan, dibawah
Paramount Pictures



Pada tahun 1920an, popularitas Felix 
menurun karena adanya animasi 
bersuara milik Disney yaitu lewat 
film Mickey Mouse “The Steamboat 
Willies”.
Felix ingin meniru jejak yang sama, 
namun gagal pada tahun 1932.

Kemudian pada tahun 1953, 
Felix di-redesain oleh Joe Oriolo dan 
mulai dipublikasikan melalui 
TV series di Amerika dengan Judul
“Magic Bag of Tricks”




