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Simbol dan Repetisi bersama Albert 
Yonathan 
Febrina Anindita (F) berbincang dengan seniman Albert Yonathan (A) 

Dikenal sebagai seniman perwakilan Indonesia di Venice Biennale 2013, Albert Yonathan 

menunjukkan spiritualitas dalam repetisi pola keramik, layaknya mandala. Whiteboard Journal 

berkesempatan mewawancarai Albert di sela kesibukannya di Jepang untuk membahas mengenai 

spiritualitas dibalik susunan geometri yang selalu menghiasi karyanya. 
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F : 

Albert mendapat pendidikan seni keramik di ITB, tapi bagaimana Albert berkenalan dengan keramik 

sebelumnya? 

A : 

Pendidikan seni saya di ITB dimulai sejak tahun 2002, ketertarikan untuk mendalami bidang seni rupa 

memang sudah ada di dalam diri saya dari kecil. Tetapi pada saat sebelum masuk ITB, wawasan 

saya mengenai bidang seni rupa dan kategori-kategorinya masih sangat sempit. Terlebih berkaitan 

dengan keramik, saya sama sekali tidak memiliki wawasan atau pengalaman apapun berkaitan 

dengan seni keramik saat itu. Jadi di seni rupa ITB-lah saya pertama kali mengenal seni keramik dan 

langsung tertarik untuk mendalaminya. 
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F : 

Kenapa Albert memilih untuk mendalami keramik dibanding medium seni rupa lainnya? 

A : 

Ketertarikan saya terhadap keramik sebagai medium seni berawal dari pengalaman pertama saya 

melihat proses pengerjaan sebuah objek keramik. Prosesnya dimulai dari mengolah tanah liat 

(lempung) yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Yang 

menarik adalah jika dibiarkan, tanah tersebut akan mengering dan mempertahankan bentuknya. 

Ketika dibakar, tanah liat akan berubah menjadi material lain, dengan warna dan karakter yang 

berbeda sekali dari karakter fisik awalnya. Proses transformasi ini yang membuat saya tertarik untuk 

mempelajari keramik. 

F : 

Bagaimana proses perkembangan gaya Albert dalam berkarya dengan keramik? 

A : 

Mengenai gaya dalam berkarya, sejujurnya saya tidak terlalu banyak berpikir mengenai gaya atau 

kecenderungan artistik tertentu. Tetapi mungkin jika berbicara mengenai proses perkembangan 

karya, karya yang cukup signifikan bagi saya adalah karya tugas akhir S1 saya di ITB. Ketertarikan 

saya terhadap seni instalasi mendorong saya untuk menggunakan media keramik keluar dari 

kecenderungan yang umum berlaku saat itu, yaitu antara objek tunggal; figuratif ataupun non figuratif, 

yang dipajang di atas pedestal. Mulai dari karya tersebut saya lalu melibatkan aspek repetisi, pola 

atau susunan geometri, dan performance dalam perkembangan karya-karya berikutnya. Saya kira, 

satu hal yang selalu menarik buat saya, saya mempelajari persoalan repetisi juga melalui seni 

keramik. 

Repetisi bagi beberapa orang identik dengan suatu aktivitas yang monoton, dengan rutinitas sehari-

hari yang terkadang membosankan. Bagi beberapa orang, repetisi adalah metode reproduksi dalam 

konteks industri. Tetapi bagi beberapa orang repetisi adalah bagian dari spiritualitas mereka dalam 

beragama. Aspek repetisi ini kemudian saya kaitkan dengan persoalan spiritualitas manusia. 

F : 

Apakah Albert selalu tertarik dengan seni 3 dimensi? 

A : 

Saya tertarik dengan berbagai bentuk karya seni, lintas media, baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi. 

Meskipun pada umumnya seniman keramik termasuk dalam kategori seniman mono-material, saya 

merasa ketertarikan saya terhadap keramik tidak harus membatasi saya untuk menggunakan media 

lainnya. 
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F : 

Albert sekarang sedang menempuh program doktoral dalam bidang keramik di Kyoto. Apakah Albert 

menemukan format atau gaya baru dalam berkarya yang terpengaruh keramik di Jepang? 

A : 

Topik utama penelitian saya saat ini memang berkaitan dengan karya yang saya kerjakan, tetapi 

mungkin tidak secara langsung terhadap proses berkarya saya secara personal. Fokus penelitian 

saya adalah mengenai seni keramik kontemporer di Asia Tenggara, untuk melihat bagaimana 

gagasanconceptual craft diaplikasikan dalam proses kreasi seniman keramik. 

Berkaitan dengan gaya berkarya saya sendiri, saya harap melalui penelitian ini, ada yang informasi, 

wawasan, gagasan baru yang bisa saya temukan untuk kemudian bisa saya kaitkan juga dengan 

proses berkarya personal saya. 

F : 

Pada periode keramik manakah Albert melihat estetika keramik yang paling transendental? 

A : 

Bicara periode, jika yang dimaksud adalah periode dalam kekaryaan saya selama ini, saya kurang 

yakin periode mana yang paling transendental. Tetapi, jika bicara mengenai periode yang saya rasa 

paling inspiratif atau produktif selama ini, jawabannya adalah dalam 4 atau 5 tahun terakhir ini. 

Berkarya di Jepang sangat berbeda kondisinya dengan ketika saya berada di Bandung. Ada banyak 

keterbatasan, di sini saya harus bekerja sendiri dengan fasilitas sekolah, mengerjakan karya jadi 

membutuhkan waktu lebih lama dari yang biasanya saya lakukan di Bandung dengan bantuan 

beberapa pekerja di studio. Tapi saya justru merasa, proses di sini lebih produktif, reflektif dan 

meditatif. 

Sedangkan mengenai estetika keramik, keramik dalam konteks material culture memiliki cakupan 

yang sangat luas. Dalam konteks medium seni, sebagaimana perkembangan wacana seni di setiap 

negara berbeda, di Asia khususnya di Indonesia, saya rasa tidak ada beban sejarah yang kompleks 

berkaitan dengan perdebatan art atau craft yang mengkategorikan keramik sebagai bukan seni 

tetapi craft. Di Indonesia seniman keramik memiliki kebebasan untuk menggunakan medianya setara 

dengan seniman yang menggunakan media lain. 
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F : 

Seperti apakah sebuah karya keramik yang sempurna di mata Albert? 

A : 

Seperti apakah karya keramik yang sempurna? Untuk pertanyaan ini saya tidak bisa jawab, karena 

mungkin tidak ada karya yang sempurna, yang ada hanya konfigurasi dan komposisi berbagai 

kecenderungan seni yang plural. 

F : 

Pada tahun 2013, Albert mewakili Paviliun Indonesia di Venice Biennale 2013. Hal representatif akan 

Indonesia seperti apa yang Albert tunjukkan di sana? 

A : 

Tema Paviliun Indonesia saat itu adalah “Shakti” yang berarti “The female principle of divine 

energy” atau suatu energi yang sifatnya transformatif. Makna shakti juga berkaitan dengan kreativitas 

dan proses mencipta. Makna ‘transformatif’ bisa berkaitan juga dengan persoalan spiritualitas. Saya 

rasa karya saya terpilih karena merepresentasikan aspek tersebut. 

F : 

Karya yang dipamerkan berukuran masif dengan instalasi berpola simbolis. Mengapa Albert memilih 

konsep instalasi dalam prakteknya selama ini? 

A : 

Saya tertarik dengan aspek repetisi, pola, dan ruang, dan juga saya kira masih sedikit juga seniman 

keramik saat itu yang menggunakan medium keramik untuk karya seni instalasi yang melibatkan 

ruang dan proses displayyang tidak umum untuk sebuah karya keramik. 

F : 

Unsur simbol dan spiritualisme sering sekali tersirat dalam karya Albert. Bagaimana Albert 

sebenarnya melihat seni dan spiritualisme? 

A : 

Mungkin lebih tepat istilah spiritualitas bukan spiritualisme. Kedua kata tersebut sepintas terkesan 

bermakna sama tetapi pada prakteknya sangatlah berbeda. Istilah spiritualisme merujuk kepada 

suatu sistem kepercayaan; untuk membedakan dengan agama, yang dibangun melalui komunikasi 

dengan roh roh orang yang sudah mati, atau dengan istilah lain medium. Jadi, spiritualisme berkaitan 

dengan hal hal yang bersifat mistis, perdukunan, dan lainnya. Istilah spiritualitas mencakup makna 

yang lebih luas, digunakan sebagai lawan kata materialitas yang dapat berarti hal hal yang bersifat 
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fisik dan fana, spiritualitas berarti sesuatu yang tidak bersifat sementara atau fana, sesuatu yang 

kekal, hubungan dengan sebuah kuasa Illahi yang melampaui realitas materi yang fana. 

Spiritualitas bagi beberapa orang dapat diartikan sebagai pengalaman memeluk suatu agama 

tertentu. Tetapi beberapa pihak beranggapan bahwa spiritualitas berbeda dengan relijiusitas atau 

pengalaman beragama, dengan alasan bahwa spiritualitas melampaui batasan dogmatis agama, 

sehingga bersifat lebih universal. Jadi, spiritualitas juga sangat berkaitan dengan kemanusiaan, 

pengalaman mencari makna hidup atau memahami hidup dan kemanusiaan secara lebih mendalam 

bisa dikatakan sebagai suatu pengalaman yang spiritual. 

Saya sendiri melihat spiritualitas bisa dibedakan dengan relijiusitas, yang berarti spiritualitas memiliki 

cakupan makna yang lebih luas. Seseorang dapat memperoleh spiritualitasnya melalui pengalaman 

beragama atau menjadi bagian dari suatu kelompok agama tertentu. Tetapi pengalaman beragama 

bukanlah satu satunya cara untuk menggali spiritualitas, meditasi dalam konteks spiritualitas 

ketimuran atau bahkan seni bagi beberapa orang dapat menjadi pengalaman spiritual. 

F : 

Apa hal spiritual yang Albert coba gambarkan dalam karya? 

A : 

Dalam proses berkarya saya, seni menjadi spiritual ketika dia membawa seseorang masuk dalam 

pengalaman yang meditatif. Saya kira hal yang ini yang ingin selalu saya tampilkan dalam karya 

saya. Jika dianalisa secara lebih logis, bagaimana aspek meditatif tersebut dapat hadir, mungkin ada 

kaitannya dengan penggunaan pola dan repetisi dalam karya saya. Aspek visual yang repetitif 

tersebut merepresentasikan susunan atau tatanan(order) tetapi juga disaat yang bersamaan merujuk 

pada lawan katanya, yaitu ketidakteraturan (chaos). 

Tegangan antara dua aspek ini saya pikir menjadi salah satu hal yang membentuk pengalaman 

spiritualitas seseorang. “To find balance in the middle of two extremes, chaos and order.” Saya rasa 

ini mungkin alasan mengapa saya tertarik pada pola pola geometri dan simetrikal. 

F : 

Carl Jung percaya bahwa gambar adalah ekspresi dari pengalaman terdalam manusia dan 

merupakan persona otentik dari seseorang. Apakah tiap proses kreatif yang Albert lakukan dekat 

dengan diri sendiri? 

A : 

Setiap proses berkarya saya tentunya dekat dengan diri sendiri meskipun tidak berarti bahwa saya 

berusaha mengungkapkan persoalan yang personal secara langsung dalam karya. 



Pencatat IVAA 

Tanggal 7 September 2016 

Tautan http://www.whiteboardjournal.com/interview/28941/simbol-dan-repetisi-
bersama-albert-yonathan/ 

 

F : 

Kesan kalem dan misterius identik dengan spiritualitas. Apakah Albert mengkonotasikan karya sesuai 

dengan spiritualitas lewat detail-detail medium serta bentuknya? 

A : 

Dalam beberapa karya saya sebelumnya, citraan simbolik berupa manusia, binatang, dan tumbuhan 

seringkali muncul. Tetapi aspek yang paling kuat saya rasa ada pada persoalan repetisi dan pola. 

F : 

Pameran solo Albert di Mizuma Gallery tahun lalu berjudul “Apotheose” kembali membawa pola 

mandala dalam instalasi, juga memakai desain geometri ala stupa. Apakah menurut Albert, 

spiritualitas terpotret dalam bentuk terbaiknya di spiritualitas Timur? 

A : 

Ketertarikan saya pada mandala berawal bukan hanya dari ketertarikan terhadap spiritualitas Timur 

saja. Tetapi lebih kepada kenyataan bagaimana manusia memiliki kemampuan untuk 

merepresentasikan pengalamannya akan kedua aspek order and chaos tersebut dalam bentuk 

bentuk simbolik dan geometri seperti dalam pola mandala. 

Tidak hanya mandala, dalam karya sebelumnya saya juga menampilkan pola labirin, yang secara 

umum dipahami berasal dari kebudayaan Barat. Di tahun 1960-an banyak seniman Barat, beralih 

pada spiritualitas Timur sebagai bentuk counter culture. Bagi saya tidak masalah apakah dia berasal 

dari Timur atau Barat, saya memiliki latar belakang agama Kristen, yang dapat berarti bagian dari 

kebudayaan Barat, tetapi saya tinggal di Indonesia yang berarti Timur. 

Yang terpenting bagi saya adalah menemukan makna terdalam atau memahami bahwa seluruh 

makhluk hidup terkait satu dengan lainnya dalam suatu hubungan yang tidak akan pernah terputus. 

F : 

Apakah ada proyek yang sedang Albert kerjakan sembari menyelesaikan kuliah? 

A : 

Saat ini fokus utama saya adalah penelitian S3 saya. Selain itu, saya sedang mempersiapkan 

pameran tunggal berikutnya pertengahan tahun depan dan juga ada proyek residensi yang akan 

berlangsung antara Agustus sampai Oktober di Australia tahun ini. 

 


