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Sarah Kurvink fotografeert afoal op het strand. foto Marijke

Het strand als onherkenb aar landschap
Brouwse Sarah
Kurvink focust camera
op alledaagse dingen.

door Esme Soesman
ETLEMEET - Een enkel bekertje op
verlaten zand. Door te focussen
op alledaagse dingen weet Sarah
Kurvink (26) uit Brouwershaven
met haar fotocamera het Noord-
zeestrand tot onherkenbaar land-
schap te verheÍíen. In strandpavil-
joen Corazon bij duinovergang El-
lemeet is de hele zomer werk van
Kurvink te zien.
Achter bekertje, plastic fles en bat-
terij zijn wolkenpatroon en dui-
nenrij zichtbaar. De associatie met
onbekende planeten dringt zich

op. Maar Kurvink zocht het dich-
ter bij huis. Bijna dagelijks is ze
Iangs de Brouwersdam en de overi-
ge stranden van Schouwen-Duive-
land en Ouddoro te vinden. Niet
bewust met de niissie de wereld te
vangen in close ups. ,,Maar het Ie-
ven is al zo breed en uitgebreid.
Close ups zorgen ervoor dat je
eens bij het kleine stilstaat."
Kurvink verhuisde drie jaar gele-
den met haar vriend van Den
Haag naar het Schouwen-Duive-
landse Brouwershaven. Ze surften
beiden, waren van jongs af aan
met de omgeving bekend en za-
gen in Zeeland meer mogelijkhe-
den om een eigen woning te ko-
pen. Met een geleende camera
(,,Die moest je echt aanschud-

den") maakte Kurvink foto's van
hun toekomstig huis. ,,Waarom ik
toen opeens door mijn knieën
ging, weet ik eigenlijk niet."
Het is tekenend voor Kurvink's fo-

'Close ups zorgen
ervoor dat je eens bij
het kleine stilstaat'

tografische verrichtingen vanaf dat
moment. Zonder doel en zonder
opleiding (maar tegenwoordig wel
met een eigen digitale camera) leg-
de ze zich steeds meer op fotogra-
feren toe. ,,Het is allemaal heel ge-
leidelijk gegaan. Natuurlijk wil ik
best professioneler. Maar een

kunstuiting moet je niet dwingerq
vind ik. Al is het wel leuk als men-
sen miin foto's zien en er ook iets
ín zien."
De Brouwse heeft het bovendien
druk zat. Ze werkt nog altijd in
Rijswijk bij de overheid en stu-
deert rechten. Ook dat deel van
haar leven is in haar werk - bij-
vóorbeeld de serie op (de) weg -
terug te zien. Maar elke dag op-
nieuw rijdt Kurvink vanuit haar
werk eerst even langs het strand.
Heel toepasselijk is het dat juist
daar, in het vernieuwde strandpa-
vilioen Corazon, haar foto's loor
het eerst geëxposeerd u'orden.
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