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Mitä animaatioelokuva on?

Animaatioelokuvalla tarkoitetaan yleensä piirrettyä elokuvaa. Näin ajatellen animaatiota edustaisivat vain

vaikkapa amerikkalaisen Walt Disneyn elokuvat. Animaation ajatellaan usein olevan vain lapsille tarkoi-

tettua elokuvaa tai televisio-ohjelmaa. Animaatio on kuitenkin paljon muutakin kuin vain piirrettyä elo-

kuvaa. Paljon on tehty esimerkiksi savianimaatioita, nukkeanimaatioita ja leikeanimaatioita, ja monissa

elokuvissa käytetään monia näistä tekniikoista samaan aikaan. Joissain elokuvissa on yhdistetty eläviä

näyttelijöitä ja animaatiota.

Sana ’animaatio’ tulee latinan sanasta ‘animare’, joka tarkoittaa ’elävöittämistä’; sen taustalla taas on

sana ‘anima’ eli henki. Hengen antamista animaatio nimenomaan on: se on minkä tahansa kaksiulotteisen

kuvan tai kolmiulotteisen esineen kuvaamista niin että syntyy mielikuva liikkeestä. Kansainvälinen ani-

maatiojärjestö ASIFA määritteli animaation vuonna 1980 seuraavasti: “Animaatio on liikkuviin kuviin

perustuva ilmaisumuoto, jossa liikkeet synnytetään erilaisia teknisiä menetelmiä hyväksi käyttäen, ei kui-

tenkaan elävää elämää suoraan ja sellaisenaan taltioimalla.” Kanadalainen animaattori Norman McLaren

taas on sanonut: ”Animaatio ei ole liikkuvien piirrosten taidetta, vaan piirrettyjen liikkeiden taidetta.

Tärkeätä ei ole se, mitä tapahtuu yksittäisessä filmiruudussa, vaan se, mitä tapahtuu ruutujen välillä.”

Yksittäisten ruutujen ja niiden kuvaamisten välillä on tehty tiettyjä toimenpiteitä: kuvaa on muutettu tai

on piirretty kokonaan uusi kuva, hahmojen asennon muuttaminen, valaistusta on muutettu ja niin edel-

leen. Keskeinen asia animaatiossa on muutos, se että sen avulla syntyy mielikuva liikkeestä – ja tämä

muutoshan tapahtuu ruutujen välissä, ei itse ruudussa.

Erilaisia tekniikoita liikkeen vaikutelman synnyttämiseksi on paljon. Piirrosten lisäksi voi tehdä esi-

merkiksi niin sanottua stop motion -animaatiota, jossa käytetään nukkeja tai muita elottomia hahmoja,

kuten vaikkapa rakennuspalikoita. Animaattori siirtää nuken kättä toiseen asentoon tai palikkaa eteen-

päin, ja eri vaiheet tallennetaan filmille ruutu kerrallaan.

Stop motion -animaation alalajeja ovat nukkeanimaatio, savianimaatio, leikeanimaatio sekä esineani-

maatio, jossa animoidaan vaikkapa aterimia tai pulloja. Piksillaatioanimaatiossa käytetään eläviä ihmisiä

kuin nukkeja. Stop motionia on käytetty paljon myös näytelmäelokuvissa, kun on haluttu liittää tarinaan

elementtejä, joita ei näyttelijöillä voi tehdä, kuten vuoden 1933 King Kongissa, jossa nähdään jättimäinen
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apina taistelemassa dinosauruksia vastaan, tai seikkailuelokuvassa Taistelu kultaisesta taljasta (1963), jossa

antiikin myyttiset sankarit taistelevat luurankoarmeijaa vastaan. Luurankojen liikkeen tuotti legendaarinen

stop motion -animaattori Ray Harryhausen.

Piirretyt animaatiot ovat kuitenkin olleet animaation valtavirtaa jo pitkään. Myös tietokoneanimaatiot voi

laskea piirretyn animaation alalajiin. Erilaiset tekniikat ovat kukoistaneet eri aikoina ja eri paikoissa –

monessa tapauksessa pitäisikin puhua erilaisista animaatioiden historioista. Historia ei ole yhteinen mo-

nestakin syystä. Useissa maissa valtio on nimittäin tukenut taiteellisen animaation tekemistä, mikä on

mahdollistanut hyvinkin erikoisia animaatioelokuvia. Monissa maissa taas animaatiota on tehty vain kau-

pallisiin tarpeisiin, viihteeksi.

Useasti on kuitenkin kyse ollut yksittäisistä kokeilijoista, jotka ovat vaivojaan säästämättä tehneet ani-

maatioita lähes yksinään. Monissa animaatioissa viihteen ja taiteen rajat ovat häilyvät, niin kuin elokuvan

kohdalla usein muutenkin. Yksittäiset puurtajatkin ympäri maailmaa ovat saattaneet pyrkiä disneymäi-

seen tyyliin ja kerrontaan, toisin sanoen viehättävään ja viihteelliseen.

Animaation luonteen vuoksi se eroaa näytellystä elokuvasta olennaisesti. Näytelty elokuva perustuu

todella tapahtuneen – näyttelijöiden liikkeen ja puheen – kuvaamiseen. Animaatio taas perustuu pysähty-

neen hetken tai yhden kuvan filmaamiseen. Näytelmäelokuvassa liike tallennetaan ja toistetaan elokuvaa

esitettäessä, animaatiossa liike tai pikemminkin sen illuusio luodaan vasta esitystilanteessa. Tämä on usein

johtanut katsojat yhdistämään animaation fantasiaan eli kuviteltuun ja korostamaan näytelmäelokuvan

todenkaltaisuutta. Näytelty elokuvakin voi kuitenkin olla hyvin epätodenmukainen, kun taas animaation

avulla voi kuvata hyvinkin realistisia tapahtumia.

Monille elokuvantekijöille animaatio on nimenomaan mahdollisuus vastustaa todellisuuden tavanomaista

kuvaamista. Esimerkiksi entisestä Jugoslaviasta kotoisin oleva elokuvantekijä Jan Švankmajer on sanonut,

että animaation avulla hän voi antaa asioille ja esineille maagisia voimia. Švankmajer ja monet hänen

kaltaisensa animaationtekijät ovatkin sitä mieltä, että tavallisissa animaatioelokuvissa annetaan liian lattea

kuva todellisuudesta. Tavallinen piirretty voi silti hylätä esimerkiksi painovoiman lait ja tarjota uusia

mahdollisuuksia kuvata ihmistä ja maailmankaikkeutta.

Suurin osa animaatioelokuvasta on lapsille ja nuorille tarkoitettua viihde-elokuvaa, joka on tehty kau-

pallisin periaattein. Myös tässä lajissa on tosin useita elokuvia tai tv-sarjoja, jotka rikkovat vastakkainaset-
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telua taiteellisen ja kaupal-

lisesti tuotetun välillä. Elo-

kuva voi olla sisällöltään

viihteellinen, mutta samal-

la olla muodoltaan kokeel-

linen. Monet 1940- ja 1950-

lukujen Hollywood-animaa-

tiot, kuten Väiski Vemmel-

sääret, ovat tällaisia. Sama-

ten on vaikea sanoa, kum-

paa esimerkiksi Hayao Miy-

azakin animaatiot ovat, viih-

dettä vai taidetta. Esimerk-

kejä on hyvin monenlaisia.

2000-luvulla on tehty jopa

dokumenttianimaatioita, kuten israelilainen Waltz with Bashir (2008), joka kertoo Israelin ja Libanonin

välisestä sodasta. On myös paljon animaatioita, jotka eivät ole viihteellisiä millään tavalla, kuten abstraktit

elokuvat, joita on tehty eri aikoina eri maissa, kuten Saksassa 1920-luvulla. Samoin surrealistiset elokuvat

ovat merkittävä osa taiteellista animaatiota. Esimerkiksi puolalaisen Walerian Borowczykin tai tšekkiläi-

sen Jan Švankmajerin teoksissa tunnelma on yleensä hyvin ahdistava. Se kertoo siitä, että animaatioita ei

tehdä pelkästään lapsille.

Aikuisille suunnattu taiteellinen elokuva onkin suuri animaation alalaji, jossa on monta eri alalajia.

Taideanimaatiota on tehty ympäri maailmaa koko 1900- ja 2000-luvun, mutta elokuvia ei ole paljonkaan

esitetty televisiossa eikä niitä ole ollut välttämättä saatavana videona tai dvd:nä. Yksittäisiä animaationte-

kijöitä on ollut satoja tai tuhansia ympäri maailmaa. Joissain maissa valtio on tukenut taiteellista animaa-

tiota. Näin on ollut esimerkiksi Kanadassa, jossa omaperäinen animaatioelokuva onkin kukoistanut. Monissa

maissa animaattorit ovat kuitenkin joutuneet kamppailemaan saadakseen rahoituksen työlleen.

Don Chaffey ja Ray Harryhausen: Taistelu kultaisesta taljasta (1963).
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Animaation alkuvaiheet

Animaation historia on yhtä pitkä kuin muunkin elokuvan historia. Animaatioita on tehty ympäri maail-

maa siinä missä näytelmäelokuviakin, esimerkiksi Kanadassa ja entisessä Jugoslaviassa on ollut kukoista-

va animaatiotuotanto. Lisäksi esimerkiksi maailman ensimmäinen pitkä animaatioelokuva tehtiin Argen-

tiinassa jo vuonna 1917. Monissa maissa on myös tehty hyvin erikoista animaatioelokuvaa, jossa kuvat

eivät esitä todellisuudesta tuttuja asioita ja hahmoja, vaan esimerkiksi pisteitä, viivoja ja aaltoja. Tällaista

animaatiota kutsutaan usein kokeelliseksi animaatioksi. Sen vertailukohtia voivat olla monet kuvataiteen

suuntaukset, kuten abstrakti taide, jossa kuva-aiheena käytetään usein geometrisia kuvioita, kuten neliöitä

ja ympyröitä.

Animaatioelokuvan historian voi aloittaa 1700- ja 1800-luvuilta tai jo varhaisemmin. Monien kaikkien

varhaisimpien innovaatioiden pohjana on niin sanottu taikalyhty, laite, jolla voi heijastaa suurempana

värillisiä piirrettyjä kuvia seinälle. Taikalyhtykuviinkin pystyttiin synnyttämään liikkeen vaikutelma erilai-

silla liu’utuksilla. 1700-luvun puolivälissä suosittuja olivat niin sanotut fantasmagoria-esitykset, joissa

taikalyhtykuvia heijastettiin savu- ja höyrypilviin, ja liikkeen vaikutelmaa synnytettiin esimerkiksi liikutta-

malla taikalyhtyjä pyörien päällä eteen- ja taaksepäin. Näiden perillisiä ovat vaikkapa huvipuistojen kum-

mitusjuna-ajelut.

Myöhemmin 1800-luvulla tehtiin niin sanottuja optisia leluja, joissa synnytettiin mielikuva liikkeestä

erilaisin tavoin. Muun muassa zoetrooppi oli tällainen lelu.

Zoetroopissa pyöritetään lieriötä, jonka sisäpinnalla olevat

kuvat heijastuvat laitteen keskiössä olevaan peiliin, jolloin

syntyy mielikuva, että kuvat liikkuvat.

Ensimmäistä elokuvan tapaan liikkuvaa animoitua ku-

vaa tarjosi Émile Reynaud -niminen ranskalainen. Hän

kehitteli 1870-luvulla praksinoskoopin, jonka hän myöhem-

min laajensi niin sanotuksi optiseksi teatteriksi. Siinä hän

esitti monimutkaisen tekniikan avulla liikkuvia kuviaan

valkokankaalle heijastettuna. Reynaudin animaatiot olivat

Edelleenkin suosittu kaleidoskooppi

voidaan myös laskea optiseksi leluksi.

Siinä kiikarin näköisen laitteen perässä

olevaa rullaa pyörittämällä voidaan

synnyttää mitä erilaisimpia kuvia.

Kaleidoskoopin keksi skotlantilainen

keksijä David Brewster vuonna 1815.
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sirosti ja ilmavasti piirrettyjä. Reynaudin elokuvia on kuitenkin jäänyt jäljelle vain vähän, joten niitä on

vaikea arvioida.

Ensimmäisestä animaatioelokuvasta puhuminen voi olla helposti harhaanjohtavaa, koska aina voi löy-

tyä arkistojen kätköistä jotain vielä vanhempaa. Lisäksi ensimmäisen määritteleminen voi johtaa ongel-

miin, sillä määritelmät voivat olla mielivaltaisia tai ne voidaan kumota huolellisella argumentoinnilla.

Emile Cohl: Phantasmagorie (1908).
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Émile Reynaud esitti itse piirtämiään elokuvia käytännössä filmiltä, joten häntä voi pitää ensimmäisenä

animaationtekijänä. Saman arvon voi saada myös englantilainen Arthur Melbourne Cooper, kuvaajana

työskennellyt elokuva-alan ammattilainen, joka teki vuonna 1899 lyhyen mainoselokuvan Matches: An

Appeal, jossa stop motion -animaatiolla elävöitetyt tulitikuista tehdyt ukot vetoava katsojiin, että nämä

ostaisivat tulitikkuja. Myöhemmin Cooper teki myös nukke-elokuvat A Dream of  Toyland ja Noah’s Ark

(kummatkin 1908). Kummassakin on unirakenne, jossa pieni lapsi näkee unta, että nuket ja muut lelut

liikkuvat.

Usein ensimmäisenä varsinaisena animaationtekijänä on pidetty myös englantilaissyntyistä, mutta Yh-

dysvalloissa vaikuttanutta James Stuart Blacktonia. Hän teki vuonna 1905 tai 1906 elokuvan The Haunted

Hotel ja vuonna 1906 elokuvan Humorous Phases of  Funny Faces. Blackton erikoistui hassujen kasvonilmei-

den esittelyyn elokuvissaan. Blacktonin töiden juuret olivat vuosisadan vaihteessa suosituissa yllätysku-

vissa. Yllätyskuvat olivat esityksiä, joissa piirtäjä aloitti yleisön edessä jonkin kuvan piirtämisen ja muutti

sitä koko ajan niin, että lopputulos oli jotain ai-

van muuta kuin mitä katsojat olivat odottaneet.

Piirtäjä kommentoi piirrostaan sitä mukaa kun

se eteni ja muuttui.

Ensimmäinen merkittävä animaatioelokuvan

tekijä oli ranskalainen Émile Cohl. Hän teki

ensimmäiset elokuvansa vuonna 1908, jo yli 50-

vuotiaana. Kaikkiaan hän teki yli 250 animaa-

tioelokuvaa.

Cohl erosi aiemmista animaationtekijöistä

siinä, että hän omistautui alalle täysin. Blackto-

nille ja muille varhaisille animaationtekijöille

kyse oli enemmänkin harrastuksesta, mutta Cohl

koki piirretyn elokuvan kutsumuksekseen. Coh-

lin ensimmäinen animaatio oli Phantasmagorie,

joka valmistui vuonna 1908. Se on kokoelma

Ensimmäinen pitkä animaatio

Argentiinassa tehtiin vuonna 1917 tunnin

pituinen Quirino Cristianin ohjaama animaatio-

elokuva El Apostol. Sitä pidetään maailman

ensimmäisenä pitkänä animaationa. Elokuva on

kuitenkin kokonaan kadonnut. Cristiani jatkoi

uraansa animaatioiden parissa ja teki muun

muassa pitkän ääniraidalla varustetun piirretyn

Peludópolis (1931). Kummatkin elokuvat tuhou-

tuivat tulipalossa. Cristianin elokuvista tiedetään,

että ne olivat poliittisia satiireja, mikä tekee niistä

poikkeavia toista maailmansotaa edeltävän

animaatioelokuvan yleiskuvassa.
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hassuja kohtauksia: hattu ja sateenvarjo muuttuvat elokuvateatteriksi, naisen päästä tulee pelle, elefantti

muuttuu taloksi. Nimi viittaa selvästi vanhempaan perinteeseen eli fantasmagoria-esityksiin.

Suurin osa Cohlin muistakin elokuvista on vastaavaa mielleyhtymien leikkiä – esimerkiksi elokuvassa

Le Retapeur de cervelles (“Aivojen korjaus”, 1911) kahden kättelevän miehen päät muuttuvat lintumaisiksi ja

samalla ne suurenevat ja täyttävät kankaan. Émile Cohlin tekniikka oli erikoinen: hän piirsi animaationsa

ensiksi mustina ääriviivapiirroksina valkoiselle paperille, filmasi ne ja teki sitten negatiivikopiot, jolloin

hahmot näkyivät valkoisina mustaa taustaa vasten.

Cohl siirtyi vuonna 1912 Yhdysvaltoihin tekemään Newlyweds and their Baby -nimistä sarjakuvaan pe-

rustuvaa animaatiota. Newlyweds, jota tehtiin vuosina 1913–1914, oli ensimmäinen animaatiosarja, jossa

toistuivat samat henkilöt jaksosta toiseen. Samalla siitä käytettiin ensimmäistä kertaa englanninkielistä

termiä ”animated cartoons”.

Toinen Cohlin rinnalla tärkeä yksittäinen animaationtekijä oli amerikkalainen Winsor McCay. Hän

työskenteli täysin yksinään omassa studiossaan ja saattoi kehitellä elokuviaan monta vuottakin. McCay

teki vain kourallisen animaatioelokuvia, ja hänet tunnetaan parhaiten Pikku Nemo -sarjakuvan tekijänä.

McCay tekikin Pikku Nemosta myös elokuvan vuonna 1911. Neljä minuuttia pitkässä elokuvassa näh-

dään aluksi McCayn oma käsi, joka piirtää Pikku Nemon ja muita sarjan hahmoja. Pikku Nemokin innos-

tuu lopulta piirtämään ja tekee oman prinsessansa, jolle hän antaa kuvan reunassa kasvaneen kukan.

McCayn seuraava animaatio The Story of  a Mosquito (1912) kertoo suunnattoman kokoisesta, ihmisen

vaatteisiin pukeutuneesta hyttysestä, joka imee yöllä verta nukkuvasta ihmisestä. McCayn vuonna 1914

valmistunut elokuva kertoo dinosaurus Gertiestä, ja sitä pidetään yhtenä Disneytä edeltävän ajan tär-

keimmistä animaatioelokuvista. Gertie the Dinosaurissa McCay teki temppuja valkokankaalla näkyvän Ger-

tien kanssa. Hän muun muassa komensi sitä piiskalla kuin sirkushevosta tai heitti sille omenan, jonka

dinosaurus näytti nappaavan suuhunsa. Gertie oli ensimmäinen avainruutuanimaatio, toisin sanoen en-

simmäinen, jossa animaattori piirsi ensiksi liikkeen alku- ja loppuruudun, minkä jälkeen hän piirsi väliin

jäävät, varsinaisen liikkeen ilmoittavat piirrokset.

Piirretyn elokuvan painopiste siirtyi Yhdysvaltoihin 1910-luvulla. Samalla animaatioiden teko ammat-

timaistui. Syntyivät niin sanotut animaatiostudiot, joissa jokaista elokuvan osaa varten oli omat tekijänsä.

Yksi piirsi taustat, toinen henkilöhahmot, kolmas suunnitteli näiden kasvonilmeet. Tärkein varhainen
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animaatiostudion johtaja oli amerikkalainen John Randolph Bray. Hän otti myös käyttöön selluloiditek-

niikan, joka helpotti ja nopeutti animaatioiden tekemistä huomattavasti. Selluloiditekniikassa kuvan eri

osat piirretään läpinäkyville selluloidilevyille, jotka sitten kuvataan päällekkäin. Näin taustoja ei tarvitse

piirtää kuin kerran. Aiemmin animaattorit olivat joko joutuneet piirtämään taustat uudestaan joka kerran

kun hahmo teki jotain tai sitten hahmot liikkuivat tyhjiössä. John Randolph Bray julkaisi vuonna 1920

myös ensimmäisen värillisen animaation The Debut of  Thomas Cat. Nykyään ilmeisesti kadonnut elokuva

oli vielä kaksivärinen, kun sitä aiemmat animaatiot olivat olleet yksivärisiä, käytännössä mustavalkoisia.

Melkein kaikki varhaiset animaatiot perustuivat sarjakuviin. Sarjakuviin perustuivat vanhoista animaa-

tiosarjoista muun muassa Kissalan pojat (Katzenjammer Kids), Matti Mainio ja Jussi Juonio (Mutt and Jeff) ja

Kippari Kalle (Popeye), joilla kaikilla oli oma animaatiosarjansa 1920- tai 1930-luvulla. Vuonna 1939 kehitel-

lystä Teräsmiehestä tehtiin animaatioversioita 1940-luvun alussa.

Animaation varhaisina vuosina käytiin kamppailua siitä, kummat tulisivat piirrettyjen elokuvien hah-

moiksi, ihmiset vai eläimet. 1900-luvun alussa sankareita olivat useimmiten ihmiset, kuten Ruotsissa

Victor Bergdahlin tekemissä animaatioissa merikapteeni Groggista (1916–1922). 1920-luvulle tultaessa

eläimet kuitenkin syrjäyttivät ihmiset. Aluksi eläimet olivat ihmispäähenkilöiden apureita tai tovereita,

kuten Max ja Dave Fleischerin Koko-klovnista kertovien elokuvien koira Friz, mutta pääsivät lopulta

pääosiin.

Suosituin eläinsankari ennen Walt Disneyn Mikki Hiirtä oli Felix-kissa. Felix oli sarjakuvapiirtäjä Otto

Messmerin ja tuottaja Pat Sullivanin yhteinen keksintö, jonka taival alkoi vuonna 1919. Sarjan suosioon

vaikutti se, että Felix oli hauskan näköinen ja sen liike oli animoitu huvittavan näköiseksi. Kun kissa

esimerkiksi oli huolissaan, se käveli ympyrää tiivistä tahtia kädet mietteliäästi selän takana.

Felix-kissaa käytettiin myös hyväksi muullakin tavalla. Se esiintyi samaan aikaan sarjakuvissa ja siitä

tehtiin pehmoleluja. Felixin ura loppui vuonna 1932 Pat Sullivanin kuoltua. Felix-kissa ei myöskään so-

peutunut äänielokuvan tuloon, ja elokuvat jäivät nopeasti Disneyn ja muiden äänipiirrettyjen varjoon.

George Herrimanin omaperäisestä ja modernistisesta sarjakuvasta Krazy Katista tehtiin myös useita

eri animaatioversioita, ensimmäiset jo 1910-luvulla. Bill Nolan alkoi tuottaa uutta versiota vuonna 1925,

mutta sarja poikkesi Herrimanin kulmikkaista animaatioista huomattavasti. Lopulta Krazy Kat heräsi

televisiossa eloon vielä vuosina 1962–1964.
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Televisioanimaation uudet kasvot

Vuoden 1989 joulukuussa nähtiin ensimmäiset jaksot sarjakuvantekijä Matt Groeningin ideoimaa Simpso-

nit-sarjaa, joka poikkesi aiemmasta amerikkalaisesta tv-animaatiosta. Hahmot olivat rumia, niillä oli suu-

ret mulkosilmät ja kirkkaankeltainen iho. Simpsoneissa naurettiin amerikkalaisen television perinteiselle

perhekuvaukselle, jossa isä on aina vakaa perheenpää ja äiti huolehtivainen. Homer ja Marge Simpson

eivät ole kumpaakaan. Perheen lapset Bart ja Lisa eivät ole hekään tyypillisiä televisioperheen lapsia. Bart

on häirikkö, joka ei jää juuri koskaan kiinni tempuistaan. Lisa taas on saksofonin soittoa harrastava

kasvissyöjä ja buddhalainen. Simpsonit ei alun perin ollutkaan lapsille tarkoitettu tv-sarja, ja sen tuottaja

James L. Brooks ja Matt Groening: Simpsonit.
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Troy Parker ja Matt Stone: South Park (1997–).

James L. Brooks vaati

sopimukseen kohdan,

jonka mukaan sarjaa

esittävä Fox-yhtiö ei saa

millään tavalla puuttua

sarjan sisältöön. Idea

hahmojen ihonväriksi

tuli alkuperäiseltä ani-

maatiostudiolta Klasky

Csupolta, joka kuiten-

kin vuonna 1992 vaih-

tui Film Romaniksi.

Sarja on poikinut

pitkän elokuvan (The Simpsons Movie, 2007) sekä joukon oheistuotteita, kuten pelejä ja sarjakuvia. Simpso-

neista on tullut pisin yhtäjaksoisesti tehty televisiosarja, vaikka se on koko ajan suhtautunut kriittisesti

tapoihin esittää ydinperhettä. Sarjan vaikutus on näkynyt vahvasti myös animaation ulkopuolella, sillä se

vapautti tuottajat ja käsikirjoittajat käsittelemään rohkeammin kipeitä asioita.

Simpsonien jäljissä tuli useita animaatiosarjoja. Näitä olivat muun muassa Mike Judgen kahdesta heviä

kuuntelevasta tylsimyksestä kertova Beavis ja Butt-Head (1993–1997) sekä lähes yhtä tylsämielisestä per-

heenpäästä kertova hellämielinen Kukkulan kuningas (1997–2010). Lisäksi Beavis ja Buttheadista irrotet-

tiin omaksi sarjakseen omapäisestä teinitytöstä kertova Daria (1997–2001), joskaan Mike Judge ei ollut

enää tekemässä sitä. Beavis ja Butt-Head oli merkittävä sarja myös siinä mielessä, että sarjaa esitti Music

Television. Näin animaatio tavoitti uuden katsojajoukon, joka oli kasvanut jo ulos aiemmasta lastenani-

maatiosta, mutta ei vielä kokonaan siirtynyt katsomaan perinteistä aikuisten ohjelmaa. Sarja joutui joiden-

kin sensuuritoimenpiteiden kohteeksi, kun se kuvasi pidäkkeettömästi päähenkilöidensä typeriä toilailuja,

joissa ei materiasta tai edes ihmishengestä paljon piitattu. Myös aikansa raskas rockmusiikki oli sarjassa

merkittävässä osassa.

Troy Parkerin ja Matt Stonen South Park (1997–) taas on tahallisessa jäykkyydessään 1970- ja 1980-
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luvun liukuhihna-animaation parodia. Samalla

se on rikkonut monia animaatioihin liitettyjä

oletuksia kiltteydestä ja kunnollisuudesta. South

Park kuvaa esimerkiksi uskontoja sekä yhteis-

kunnallisia johtajia säälimättömästi typerinä.

Sarja kuvastaa samalla visuaalisen kulttuu-

rin muutosta. Sarjan luojat Parker ja Stone oli-

vat tehneet 1990-luvulla kaksi lyhytelokuvaa,

joista tuli netissä niin suosittuja, että Parker ja

Stone saivat myytyä sarjan televisiokanavalle.

Ensimmäiset jaksot nähtiin lokakuussa 1997

Comedy Central -kanavalla sen jälkeen kun iso

kanava oli sen hylännyt.

South Park tehtiin aluksi leikeanimaationa,

sen jälkeen tietokoneanimaationa, joka jäljitte-

lee leikeanimaatiota. Yksinkertainen visuaalinen

asu on niin nopea tehdä, että Parker ja Stone pystyvät sarjassa käsittelemään ajankohtaisempia asioita

kuin animaatioissa on voitu aiemmin tehdä. Sarjan jaksot onkin käsikirjoitettu yleensä viikkoa etukäteen.

Sarja pilkkaa myös itseään: alkuteksteissä ilmoitetaan, että ääninäyttelijät ovat surkeita eikä kenenkään

tulisi katsoa ohjelmaa.

Televisioanimaatiossa nähtiin 1990-luvun aikana myös eläinhahmojen paluu entistä sekopäisempinä ja

rumempina. Yksi ensimmäisiä uuden aallon tv-piirrettyjä oli John Kricfalusin kehittelemä sarja yhdessä

asuvan chihuahuan ja kissan sekoiluista eli Ren ja Stimpy (1991–1995). Sarjan jaksoissa saatettiin esimer-

kiksi näyttää, miten Stimpy repii itseltään hampaat ja lopulta hampaitten hermopäät pois.

Kricfalusi oli aloittanut animaattorin uransa 1970-luvulla Filmation-studiolla. Myöhemmin hän sanoi,

että Filmationin tekemät sarjat olivat huonointa animaatiota koskaan. Samalla Kricfalusi teki kuitenkin

myös itsenäisiä animaatioita. Ralph Bakshin tuottamana Kricfalusi animoi Rolling Stones -yhtyeelle vide-

on “Harlem Shuffle” (1986), jossa näkyy perinteisen Warner- ja MGM-yhtiöiden animaatioiden vaikutus.
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Samat vaikutteet näkyivät myös Kricfalusin 1980-luvun lopulla tuottamassa ja osittain ohjaamassa Teräs-

hiiri-sarjassa.

Kricfalusista on sanottu, että hänen animaatioissaan on harvinaista se, miten hahmojen tunnetila nä-

kyy myös niiden ruumiiden liikkeissä ja vääristymissä. Kricfalusia opastikin uran alussa Warner-studioi-

den ohjaajalegenda Bob Clampett, mikä näkyy Kricfalusin animaatioissa vahvasti.

Ren & Stimpyä esitti Nickelodeon-kanava, joka oli perustettu 1980-luvulla. Yhdessä Cartoon Networ-

kin kanssa Nickelodeon näytti paljon uutta animaatiota ja oli näin osa amerikkalaisen tv-animaation re-

nessanssia. Nickelodeon ja Cartoon Network pitivät yllä myös perinteisen toiminta-animaation valtavir-

taa (esimerkiksi  The Real Adventures of  Jonny Quest, jota Cartoon Network esitti vuosina 1996–1999).

Samalla kanavat esittivät vanhoja animaatioita, jotka näin saivat uusia katsojia.

Renin ja Stimpyn jalanjäljissä kulki sittemmin muun muassa David Feissin luoma Cow & Chicken

(1997–2001), jossa lehmä ja kana ovat siskokset. Epäsovinnainen huumori löysi tiensä myös selkeästi

lapsille tarkoitettuihin sarjoihin, kuten Tehotyttöihin (1998–2005), josta tehtiin myös kokoillan elokuva

vuonna 2002. Craig McCrackenin luomassa sarjassa nähtiin myös sittemmin televisioanimaation valtavir-

raksi noussutta animaatiota, joka muistuttaa hyvin paljon 1950-luvun niukkoja taustoja. Tehotyttöjen

kaupunkikuvassa on lähestulkoon pelkästään pilvenpiirtäjiä, yksityiskohtia on vähän ja värit ovat pastelli-

sävyisiä. Tehotytöt onkin hyvä esimerkki siitä, miten menneiden vuosikymmenten tyyli on sittemmin

useaan otteeseen kelvannut uusille animaattoreille. Retroilusta on tullut 2000- ja 2010-lukujen animaati-

oiden keskeisiä tyylikeinoja, mikä näkyy myös pitkissä animaatioelokuvissa, kuten Ihmeperheessä. Samalla

Tehotytöt sisältää viittauksia sellaisiin populaarikulttuurin tuotteisiin ja piirteisiin, että vain aikuiskatsojat

saattoivat ne tunnistaa. Tällainen postmoderni leikittely luonnehtii muutakin 1990- ja 2000-luvulla tehtyä

animaatiota, kuten DreamWorksin elokuvia.
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