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Sytske de Jong 
Structuur
Structure

Uitvergrote vleugels van een gaasvlieg of libelle. Organisch glas-
in-lood zonder glas. Maar dan als asymmetrische driedimensionale 
draadplastieken.

The enlarged wings of a green lacewing or dragonfly. Organic 
stained glass without the glass. But executed as three-dimensional 
and asymmetrical wiry bodies. 

Sytske de Jong (1962, Den Haag, Nederland) is 
een beeldhouwster in de ware zin des woords. 
Steen (albast, marmer, basalt, Iers hardsteen 
en springstone) en hout zijn sinds jaar en dag 
de materialen waarin ze reducerend haar 
vormen laat ontstaan. Daarnaast is ze evenzeer 
beeldbouwer. In keramiek en met (ondersteund) 
papier. Met deze laatste groep, reliëfs en nog 
wat ruimtelijker evenknieën heeft ze een fysieke 
transparantie weten te vinden.

Sytske de Jong (1962, The Hague, The Nether-
lands) is a sculptor in the true sense of the word. 
For many years stone (alabaster, marble, basalt, 
bluestone and springstone) and wood have 
been the materials she has carved away at, in 
order to bring about form. In addition, she is 
also a builder, building with clay and (supported) 
paper. With this latter category, as well as reliefs 
and other more three-dimensional equivalents, 
she has managed to attain physical transparency.

3 D Structure, 2017, wood, paper pulp, paper, 100 x 50 x 70 cm. Photo: the artist
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Detail of 3 D Structure. Photo: the artist
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sytske de jong

Trusses, purlins and rafters
Whether it’s stone, wood or paper, Sytske de 
Jong takes her inspiration from the textures and 
structures found in nature, the physicality of forms 
and the sensoriality of materials. In her stone 
works she can play with the contrast between 
polished and rough/unfinished. Stone is also 
heavy and dense; it gives a ’closed’ impression. In 
order to transition into more open structures, she 
ended up using paper as a counterpart.

Paper is already tremendously light in compari-
son to stone. But that in itself doesn’t make 
it happen. De Jong wanted to translate the 
structures that revealed themselves while working 
a stone into real openings. This is how she came 
to “openwork sculptures of paper and pulp, like 
a ‘phantom’  of the stone sculptures, as though 
the hard material has disappeared and with the 
vulnerable paper structure as residue”.

The physicality of scooping away at a closed 
form has been replaced by a virtual exposure. De 
Jong’s process reversed: the open structure is that 
which must come to the fore. The solution was to 
make a framework in the desired shape. To ensure 
a certain sturdiness and pliability she found a 

Gebinten
Of het nu steen, hout, of papier is, Sytske de 
Jong heeft als inspiratiebronnen texturen en 
structuren  in de natuur, de lichamelijkheid van 
vormen en de zintuiglijkheid van materialen. Bij 
haar werken in steen kan ze spelen met het contrast 
tussen gepolijst en ruw, onafgewerkt. Steen is ook 
zwaar en ‘dicht’. Het geeft een gesloten beeld. 
Om te komen tot meer open structuren belandde 
ze bij papier als een tegenhanger.

Papier heeft al een enorme lichtheid ten op-
zichte van steen. Maar dan ben je er nog niet. 
De Jong wilde structuren die zich openbaarden 
bij het werken met steen vertalen naar werkelijke 
openingen. Zo kwam ze tot “opengewerkte beel-
den gemaakt van papier en pulp, als een ‘schim’ 
van de beelden in steen, alsof het harde materiaal 
is verdwenen, met de kwetsbare papierstructuur 
als residu”.

Het fysieke uithollen van een gesloten vorm is 
vervangen door virtueel blootleggen. De Jong 
werkt omgekeerd: denken vanuit de open struc-
tuur die je over wil houden. De oplossing daarvoor 
is het maken van een geraamte in de gewenste 
vorm. Voor een zekere stevigheid en buigzaam-

Structure 3, 2017, wood, paper pulp, paper, 100 x 125 cm. Photo: the artist
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thin sort of reed stem. She covers that in paper 
pulp and thin paper. The technique? Endless 
application, sanding, application, sanding, 
application, sanding, application, sanding.

What emerges are voluminous sculptures, but 
with the sought-after ‘light, air and space’ – to 
use the motto of post-war architecture. ‘Stone’ 
that is cleaved to the bone. They are sculptures 
with their own dimensions and expressiveness. 
The finer, lighter and frailer qualities trigger 
a different approach to looking: not only can 
your eyes glide over and around the piece, but 
looking through it is a possibility now too. Also, 
the thin ‘ribs’ of the skeletons cast their shadows 
on each other and the surroundings.

The works in paper are a significant develop-
ment in Sytske de Jong’s oeuvre that constantly  
oscillates between intrinsic and forced forms.

sytske de jong

heid is haar keuze gevallen op een dunne soort 
pitriet. Dat bekleedt ze met papierpulp en dun 
papier. Werkmethode? Oeverloos aanbrengen, 
schuren, aanbrengen, schuren, aanbrengen, schu-
ren, aanbrengen, schuren.

Wat dan ontstaan, zijn volumineuze beelden 
maar met de gezochte ‘licht, lucht en ruimte’ – 
om de slogan van de wederopbouwarchitectuur 
te gebruiken. ‘Steen’ is uitgebeend tot op het 
bot. Het zijn beelden met een geheel eigen 
dimensie en zeggingskracht. De ijlere, lichte 
en kwetsbare kwaliteiten zetten aan tot een 
andere kijkbenadering: niet alleen rondom en 
langs, maar ook dóórkijken behoort nu tot de 
mogelijkheden. Daarnaast werpen de dunne 
‘ribben’ van de skeletten hun schaduwen op 
elkaar en de omgeving.

De werken met papier zijn een betekenisvolle 
aanvulling op het werk van Sytske de Jong 
dat voortdurend laveert tussen intrinsieke en 
geforceerde vorm.

Structure 4, 2017, wood, paper pulp, paper, 100 x 125 cm. Photo: the artist

www.sytskedejong.nl


