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‘What a costume designer does is a cross between magic and camouflage’, liet de 
beroemde kostuumontwerpster Edith Head ooit optekenen. Ze beschrijft de wereld 
waarin Elif Korkmaz vertoeft. 
 
Wie het parcours van Elif Korkmaz overschouwt kan alleen maar vaststellen dat ze 
gedreven wordt door een grote nieuwsgierigheid, gekoppeld aan een al even grote 
werklust. Haar ontwerpen zijn wonderlijk, maar haar levenspad op vlak van werk is 
dat net zo goed. Ze jaagt de magie van de creativiteit na en zoekt mensen die dat 
magische ook waarderen. De energie die ze daarmee tentoon spreidt werkt net zo 
goed wanneer ze de volledige vrijheid krijgt, als in een team waar ze mee helpt de 
visie van een ander zo goed mogelijk uit te verf te laten komen. Ze is een kind van 
vele werelden en vele perspectieven. Ze werd in 1983 geboren in Duitsland en 
heeft Turks-Koerdische roots. 
 
In 2003 voltooit ze de opleiding textieltechniek (Berufskolleg, Bergisch Gladbach) 
en in 2006 de industriële opleiding “Bekleidungstechniker” 
(Maria-Lenssen-Berufskolleg, Mönchngladbach). Vervolgens wordt theater de 
wereld die ze wil leren kennen en waar ze haar talenten wil zien gedijen. In 2010 
studeert ze af als bachelor Theaterkostuum op de Toneelacademie van Maastricht. 
In die periode ontwerpt en maakt Elif kostuums voor oa. De Queeste (On Raftery’s 
Hill – regie: Christophe Aussems en Domien Van der Meiren) en Osnabrück Theater 
(Ophelias: Death by water singing- regie: Solvejg Franke). Elif loopt ook stage en 
verzorgt assistentie in theaters in Keulen, München, Groningen, Tilburg, Maastricht 
en Antwerpen. In 2011 behaalt ze haar masterdiploma Theaterkostuum op de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Antwerpen), waar Anita Evenepoel en 
Marnik Baert haar als promotor begeleiden. Voor haar afstudeervoorstelling 
“Ishtar” (regie: Wouter Vermeiren) krijgt ze de “Andrei Ivaneanu”-prijs. 
 
De volgende stap in haar eigenzinnig parcours is de opleiding pre-master 
beeldhouwkunst die ze van 2011 tot 2013 volgt om zich verder te ontwikkelen in de 
thematiek: kostuum als installatie (KASK Antwerpen). Zo ontwikkelt Elif doorheen 
haar studieperiode een geheel eigen stijl en manier van werken waar ze 
verschillende werelden samenbrengt en er uit kan putten. 
 
De samenwerking met de Koninklijke Balletschool Antwerpen start in 2012 met 
“The Nutcracker” (choreografie: Michael Shannon). Elif ontwerpt de kostuums en 
heeft de algemene leiding over het kostuumatelier. Later volgen ook het 
Graduation Gala en de GIP-voorstellingen “Rephrased” en “Niets is wat het lijkt” 
(2013-2014). Ze werkt freelance als beeldend kunstenares en kostuumontwerpster 
voor opera, ballet, toneel en film in België, Nederland en Duitsland. 
 
Elif werkt ook samen met TOL Theater, een internationaal gevraagd gezelschap dat 
over heel de wereld hun spectaculair en grensverleggend straattheater brengt. 
ELIF is hoofdverantwoordelijke kostuum voor “Mozart! – de Musical (eind 
2017-begin 2018), gepresenteerd door Music Hall in samenwerking met Vereinigte 
Bühnen Wien, in de Stadsschouwburg te Antwerpen. 



Elif geeft ook lezingen over de grens tussen kunst, kostuum en textielkunst, gekend 
als “Kultuurforum” onder supervisie van het Goëthe Institut Köln.  
 
In 2018 werkt Elif als kostuumdesigner en als hoofd van het kostuumatelier aan de 
wonderlijke musical “Zoo of Life” voor het 175-jarig bestaan van de Antwerpse Zoo. 
Het levend schilderij op het Flamingoplein, de zwanentrap in de Verlatzaal en de 
witte magie in de marmeren zaal zijn een geschenk aan de Zoo. Daarna volgden 
onder meer “Het Kwartet”, “De Teef en de Beer” voor Theater Act-It, beiden 
onder regie van Marnik Baert, haar samenwerking met Gregory Frateur ‘Dez Mona’ 
en ‘Grigri Y El Macho Fantastico’ en het Metalband project van Scala ‘Brides of 
Lucifer’. 

Recent in 2020 was ze deel van het artistieke team van ‘Phenomenal Womxn, een 
multidisciplinaire theaterperformance waarin theaterelementen, spoken word en 
muziek samenvloeien.  
 
Haar concept, visie en experimentele ingesteldheid maken van haar een beeldend 
kunstenaar op zoek naar schoonheid. Ze werkt met alle soorten materialen 
(waaronder vaak recyclagemateriaal) en verankert zo haar werk in de tijd waarin we 
leven, between magic and camouflage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


