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ABSTRAK 

 
Yusuf  Fadly Aser.2013. Gejolak Emosi Dalam Karya Lukis.Jurusan Seni  
           Rupa.Fakultas Bahasa Dan Seni.Universitas Negeri 
           Padang. 
          

Emosi merupakan gejala jiwa seseorang dalam pengungkapan perilaku 
keseharian, semua yang dirasakan seperti persaan sedih, senang, bahagia, kecewa, 
marah. Perasaan itu mempengaruhi keadaan emosi yang biasanya terpancar dari 
keadaan gesture atau bahasa tubuh kita. Manusia diberi akal dan budi untuk 
menentukan bagaimana dia menghadapi masalah-masalah yang telah dan akan 
dihadapinya. 

Karya-karya ini dihasilkan melewati berbagai proses dan banyak 
terinspirasi dari persaan-perasaan ketika menghadapi suatu masalah yang dialami 
dalam kehidupan penulis sendiri. Adapun keinginan penulis sebagai pencipta 
adalah supaya karya tersebut dapat dimaknai oleh siapa saja. 

Pada karya lukis ini penulis tampilkan adalah realis dan surealis. 
Terwujudnya karya ini dari hasil pengamatan, kontemplasi, kemudian 
divisualisasikan ke dalam garis , warna dan bentuk-bentuk objek yang diinginkan. 
Karya yang penulis tampilkan  didukung dengan adanya alat dan bahan, kemudian 
mengarah kepada persoalan artistik yang menjadi unsur-unsur pada setiap karya. 
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