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Disney genom åren: Pixar
4.1995 -2001
Toy Story, Ett småkryps Liv, Monsters inc. Toy Story 2.

6.2003-2007
Hitta Nemo, Superhjätarna, Bilar, Råttatouille

8.2008-2011
Wall E, Upp, Toy Story 3, Bilar 2.

10.2012-2015
Modig, Monsters University, Insidan ut, Den goda dinosaurien.

12.2016-2018
Hitta Doris, Bilar 3, Coco, Superhjältarna 2.

14.2019-2020
Toy Story 4, Framåt, Soul.
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Pixar Animation Studios är ett amerikanskt företag och
animationsstudio, prisbelönad för sin datoranimeringsteknik.
Pixar har i huvudsak producerat animerad film för Walt Disney.
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1995-2001
Toy Story
När ingen ser på lever leksakerna
ett hemligt liv. En dag sker en
olycka och de ramlar ner från ett
fönster. Då börjar ett äventyr att
hitta tillbaks till rummet igen.
Toy Story är filmhistoriens första
helt 3D-animerade långfilm.
3. Toy Story
(Toy Story ) 1995

Ett Småkrypsliv
Gräshopporna kräver varje år av myrorna
att de offrar mat åt dem. Men när myrorna
misslyckas ett år hamnar de i trubbel.
Tillsammans med cirkus-artistinsekter
kämpar de emot gräshopporna.

2. Ett småkryps liv
(A bug´s life) 1998
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Monsters, Inc.
De främsta av alla monster
jobbar med att hitta på sätt
att skrämma små barn!
Men en dag släpptes
barnet Bu av misstag in i
monsterstaden. Paradoxalt
nog är monstren livrädda för
barn!

4.Monters,Inc.
(Monsters, inc.) 2001

Toy Story 2
Pojken Andy åker till ett
läger med leksaken Woody,
de andra leksakerna lämnas
hemma som får för sig att
lämna hemmet och söka
efter Woody.

3. Toy Story 2
(Toy Story 2) 1999
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2003-2007
Hitta Nemo
Clownfisken Marvin är
förälder till Nemo, som en
dag blir tillfångatagen av en
dykare. Marvin ger sig iväg
för att rädda sin son.
Hitta Nemo belönades med
en Oscar för bästa animerade
långfilm!

5. Hitta Nemo
(finding Nemo) 2003

Superhjältarna
Superhjältefamiljen ska
rädda staden från skurkar.

6. Superhjältarna
(The Incredibles) 2004
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Bilar
Blixten McQueen är en
självgod racerbil som ska
tävla i Los Angeles.
Han hamnar i en olycka på
vägen dit och måste först
avtjäna sitt straff och lära
sig respektera invånarna i
staden Kylköping.

7. Bilar
(Cars) 2006

Råttatouille
Råttan Jeremy bor i Paris
och har en önskan om att
bli kock.
En dag när han möter
kökspojken Linguini så
får han äntligen chansen
genom att samarbeta!
Ratatouille belönades också
med en Oscar för bästa
animerade långfilm.

8. Råttatouille
(Ratatouille) 2007
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2008-2011
Wall E
utspelar sig i framtiden,
när människan har flytt
planeten som blivit
obebodd av allt skräp.
Roboten Wall E får i
uppdrag att städa jorden.

9. Wall E
(Wall E) 2008

Upp
vann en Oscar för bästa
animerade film och för bästa
filmmusik.

10. Upp
(UP) 2009
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Toy Story 3
handlar om leksakernas
flykt från ett dagis där
barnen sliter och torterar
dem.

11. Toy Story 3
(Toy Story 3) 2010

Bilar 2
är uppföljningen till
bilar.
Blixten McQueen ska
tävla igen!

12. Bilar 2
(Cars) 2011
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2012 - 2015
Modig
Hade från början arbetsnamnet
“The bear and the bow” filmen
vann en Oscar 2012 för bästa
animerade film.

13. Modig
(Brave) 2012
14. Monsters University
(Monsters Univerist) 2013

Monsters University
utspelar sig innan Monsters
Inc.
När huvudpersonerna Mike &
Sully studerar på Universitet.
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Insidan ut
Är en Fantasy/komedifilm.
Filmen utspelar sig i huvudet på
en ung flicka, där fem känslor, ilska, avsky, vemod, rädsla och glädje
försöker vägleda henne genom
livet.

15. Insidan ut
(Inside Out) 2015

Den Goda Dinosaurien
I en alternativ livshistoria där
dinosaurierna inte dog ut så förlorar en ung dinosaurie vid namn
Arlo sin far.
Samtidigt faller han ner i en flod
som för honom långt bort där
han träffar ett människobarn som
han blir kompis med och kallar
Pricken. Tillsammans slåss dom
mot fienden.

16. Den goda dinosaurien
(The Good Dinosaur) 2015
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2016 - 2018
Hitta Doris
Uppföljaren till Hitta Nemo,
den handlar om Doris som ger
sig ut för att hitta
sin försvunna familj.
Till hjälp tar hon sina kompisar
Marvin och Nemo.

17. Hitta Doris
(Finding Dory) 2016

Bilar 3
Den legendariske McQueen blir
omkörd av en bil med ny teknik
som är snabb som blixten.
Han måste därför ta hjälp av en
ung racingstekniker för att klara
av att vinna igen!

18. Bilar 3
(Cars 3) 2017
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Coco
Utspelar sig i mexiko,
handlar om en 12-årig pojke
som älskar musik. Han försöker
uppträda men hamnar i dödsriket.
Tillsammans med en bortglömde musiker försöker han
återvända hem till den levande
världen, men han har bara 24
timmar på sig!

19. Coco
(Coco) 2017

Superhjältarna 2
Staden är återigen under attack av
“Undergrävaren” men eftersom det
är förbjudet att vara superhjälte
då de gör så mycket skada så kan
bara några få superhjältar få tillstånd
att besegra fienden.

20. Superhjältarna 2
(The Incredibles) 2018
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2019 - 2020
Toy Story 4
Woodys barn skaffar sig en ny
leksak, detta öppnar upp för
nya möjligheter och vänner.
En helt ny värld öppnar sig och
Woody och han träffar dessutom på en gammal bekant...

21. Toy Story 4
(Toy Story) 2019

Framåt
Filmen ustpelar sig i en
magisk värld som är befolkad av troll, alver, sjöjungfrur, kentaurer och dvärgar.
Världen har tyvärr förlorat sin magiska känsla.
Två bröder påbörjar då en
strävan efter att söka upp
magi igen.

22. Framåt
Onward) 2020
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Soul
En musiklärare i gymnasiet, har länge drömt om att uppträda
med sin jazzmusik.
När han äntligen får chansen så råkar han ut för en olycka så att
han förlorar sin själ och måste istället hjälpa andra själar.

23. Soul
(Soul) 2020
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DISNEY

Tack för att du läste om Pixars filmer.
Nästa gång berättar jag om Disney Live action films!
Det vill säga spelfilmer. Disney har gjort om många
tecknade filmer till spelfilmer.

Genom åren del 2: PIXar

- Anton Ohlsson

www.mediabyrandv.se
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