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ABSTRAK
Kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu tertentu
memiliki kebutuhan- kebutuhan, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani,
oleh karena itu guna memenuhinya maka manusia melakukan aktivitas dengan
bekerja dan berkarya. Manusia mempunyai aspek-aspek yang berbeda dan
mengajarkan tahap dalam pertumbuhan serta perubahan-perubahannya. Tubuh
manusia sering menjadi pusat perhatian yang dijadikan objek oleh para seniman, hal
ini dikarenakan tubuh manusia mempunyai banyak sisi yang menarik serta bisa
menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah habis bagi para seniman, kususnya
seniman fotografi. Seorang fotografer mengekspresikan pengalaman estetisnya
melalui karya foto. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam karya foto ini akan
mengangkat manipulasi nude fotografi karena manipulasi nude manusia sangat
menarik . Dalam visualisasinya bentuknya sudah tidak nyata lagi sudah mengalami
perubahan baik dari bentuk maupun warnanya tetapi tidak menghilangkan identitas
dari nude itu sendiri. Penulis akan mengungkapkan dengan memanipulasi nude dalam
karya fotografi. Manipulasi disini bertujuan untuk mengurangi kefulgaran dari
tampilan nude itu sendiri.
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Pada karya ini saya mengambarkan kegelisahan seorang wanita dengan kedua
tangan dia merusak tubuhnya sehingga terkelupas, warna kuning dan warna coklat pada
bagian tubuh nampak kelihatan kontras di tambah dengan tekstur tembok cat tembok
yang suda terkelupas menambah kesan terkelupas pada bagian tubuh akibat kegilasan
seorang wanita sehingga merusak tubuhnya sendiri. Tangan dengan ekspresinya
membentuk karakter yang sagat kuwat, bagian dada bagian atas sebagai penyeimbang
sehingga foto ini kelihatan padat. Karya ini saya kerjakan dengan teknik sandwich
secara manual dengan menggunakan tiga klise foto di gabungkan menjadi satu lalu di
scan setelah itu di lakukan proses editing sebatas gelap terang dan contras warna.

Setalah itu masuk ke tahap proses pencetakan yang mengunakan bahan photo paper
agar mendapatkan hasil warna yang kontras dengan ukuran 50cm X 70cm.
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