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THIRD PERIOD

The Third Period termasuk di 
dalamnya adalah tahun dimana 
Walt Disney mendominasi industri dan 
perkembangan film animasi sebagai 
bentuk hiburan, diakui oleh kritikus, 
dan disukai oleh penonton di seluruh 
dunia



Setelah PDII munculnya 
karakter-karakter iconic 
seperti Mickey Mouse, 

Donald Duck hingga Woody 
Woodpecker menjadi hiburan 
setelah adanya perang dingin.

Steamboat Willie merupakan 
karya fenomenal Walt Disney, 
ternyata Mickey Mouse bukan 

perdana tampil di film tersebut
Film perdana Mickey Mouse 

adalah Plane Crazy



Karakter-karakter yang lahir pada tahun 
tersebut kebanyakan berbentuk setengah 
hewan dan setengah manusia. 

“Prinsip utama dari sebuah kartun 
adalah bukan menggambar atau 
menduplikat keadaan sebenarnya tapi 
untuk memberi kehidupan dan gerakan 
pada karakter itu” kata Disney



Kemudian Disne bereksperimen ke karakter 
dalam bentuk humanis dengan gaya karikatur 
khas Disney di awali dengan Snow White and 
the Seven Dwarfs



Reputasi Disney yang semakin tinggi, 
membuat banyak animator ingin meniru 
jejaknya. Tidak sedikit juga perusahaan 
besar yang mulai membuka divisi animasi 
seperti MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) 
di tahun 1937.



Pada tahun tersebut, banyak 
karakter yang muncul 

seperti Donald Duck dan 
Bugs Bunny meniru gaya 

Charlie Chaplin. 

Karakter yang sukses lagi 
di pasaran  adalah Popeye 

yang diadaptasi dari komik.



Walter Lantz juga merupakan 
salah satu pionir di bidang
 animasi yang membuat banyak 
karakter yang memorable.

Pada awalnya, Walter membuat 
research karakter dimulai dari 
film The Case of the Lost Sheep, 
yaitu karakter pertama yang me-
makai t-shirt dan sarung tangan

Walter 
Lantz



Walter Lantz selalu membuat eksperimen 
karakter bukan dari hewan-hewan yang 

populer atau banyak diketahui orang. 

Hal itu terlahirnya karakter-karakter 
seperti Woody Woodpecker dan 

Andy Panda, 



Ub Iwerks

Ub Iwerks memulai karirnya 
dengan bergabung dengan 
Walt Disney. 

Namun, di tengah jalan 
Ub Iwerks bersebrangan gaya 
dengan Walt Disney yang 
akhirnya membaut Ub Iwerks 
membuat studio sendiri



Iwerks membuat karakter Flip the Frog 
(1928),  dimana karakter dalam film 

tersebut ada yang mirip dengan 
Mickey Mouse.  Flip the Frog tidak 

bertahan lama, akhirnya ditutup pada  
episode ke 30



Van Beuren

Pionir di bidang animasi 
lainnya adalah Amadée
J. Van Beuren. 

Business Man yang melihat 
animasi sebagai ladang uang, 
membuat beberapa terobosan 
dalam film dan karakter



Pada tahun 1931,  Van Beuren 
memproduksi film Tom and Jerry.  

Namun tidak mendatangkan banyak 
antusiasme

Van Beuren juga ikut menganimasikan 
Felix the Cat pada waktu itu



The 
Fleischers

Fleischer Studios juga salah 
satu studio animasi sukses 
yang digandeng oleh 
Paramount Pictures menghasil-
kan beberapa karakter dan film 
yang sangat diingat



 Koko the Clown, Betty Boop, Bimbo, 
Popeye the Sailor, dan Superman 

merupakan karyanya yang mendapat 
banyak apresiasi di masyarakat



Betty
Boop

Betty Boop sebenarnya adalah karikatur dari Helen 
Kane. Betty Boop sendiri sebuah anthropomorphic 
dari anjing pudel. 

Karakter ini sebenarnya merupakan simbol seks, 
dan perwakilan dari era depresi di tahun 1930-an



Betty Boop sendiri dibuat untuk audiens dewasa, 
dengan ceritanya yang memuat sexual harrasment 
berbalut komedi sindiran, banyak juga yang 
menganalisis bahwa Betty Boop adalah karakter 
feminist lewat filmnya yang berjudul Boop-Oop-a-
Doop (1932)


