
NEVİN ALADAĞ SAHNE | STAGE



Nevin Aladağ
Sahne | Stage

ISBN 978-975-????-??-?

Editör | Editor 
İlkay Baliç

Türkçeden İngilizceye çeviri | Translation from Turkish to English
Nazım Dikbaş [13–18]

Almancadan İngilizceye çeviri | Translation from German to English
Burke Barrett [39–43]

Almancadan Türkçeye çeviri | Translation from German to Turkish
Ogün Duman [39–43]

Düzelti | Proofreading
Emre Ayvaz

Tasarım | Design 
Esen Karol
Fotoğraf | Photography 
Refik Anadol [Kapak | Cover, 1–65]
Hadiye Cangökçe [66–96]

Baskı ve Cilt | Printing and Binding
Ofset Yapımevi
Şair Sokak No: 4 Çağlayan Mahallesi 
Kağıthane 34410 İstanbul, TR
T: +90 212 295 86 01

© 2012 ARTER

Metinler © Yazarlar | Texts © Authors

Yapıt fotoğrafları | Photographs of works © Nevin Aladağ

Bütün hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası 
telif hakkı sahiplerinin ve yayıncının iznine başvurulmaksızın 
saklanamaz; elektronik ya da mekanik hiçbir yolla 
çoğaltılamaz ve aktarılamaz.

All rights reserved. No part of this publication 
may be reproduced, stored in a retrieval system or 
transmitted in any form or by any means, electrical, 
mechanical or otherwise, without seeking the written 
permission of the copyright holders and of the publishers.

ARTER
sanat için alan | space for art
İstiklal Caddesi No: 211
34433 Beyoğlu, İstanbul, TR
T: +90 212 243 37 67
F: +90 212 292 07 90
E: info@arter.org.tr
arter.org.tr

Bu kitap, Nevin Aladağ’ın Arter’de 6 Nisan–27 Mayıs 2012 tarihleri 
arasında gerçekleşen “Sahne” sergisine eşlik etmektedir.

This book accompanies Nevin Aladağ’s exhibition “Stage” 
held at Arter between 6 April–27 May 2012.

Nevin Aladağ, Sahne | Stage
06/04/–27/05/2012
Küratör | Curator: Başak Doğa Temür

ARTER

Yürütme Kurulu Başkanı | Chairman of the Board
Ömer M. Koç

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü | President, Vehbi Koç Foundation
Erdal Yıldırım

VKV Kültür Sanat Danışmanı | VKF Culture and Arts Advisor
Melih Fereli

Genel Koordinatör, Küratör | General Coordinator, Curator
Bahattin Öztuncay

Sergiler Direktörü, Küratör | Exhibitions Director, Curator
Emre Baykal

Sergiler Direktör Yardımcısı | Assistant Exhibitions Director
Itır Bayburtluoğlu

Sergi Koordinatörü | Exhibition Coordinator
Başak Doğa Temür

Proje Yöneticisi | Project Manager
Muhittin Murat Alat

Ofis Sorumlusu | Office Executive
Berna Us Özgüven

Danışma Sorumlusu | Information Operator
Nilüfer Kara

Grafik Tasarım | Graphic Design
Esen Karol

Mimar, Sergi Tasarımı | Architect, Exhibition Design
Nilüfer H. Konuk

Medya Koordinatörü | Media Coordinator
İdil Kartal

Editör | Editor
İlkay Baliç

Işık Tasarımı | Lighting Design
Kemal Yiğitcan

Teknik Hizmetler | Technical Services
Hasan Altunbaş, Özkan Kaya

Güvenlik | Security
Koray Akbaş, Turgay Demiralay, Mehmet Ali Kartal, 
Ali Murat Kılıçkap, Osman Kurnaz, Mert Burak Kurtoğlu, 
Tuğrul Ercan Orgun, Ümit Önder, Kayhan Şamcı, Çetin Taş

Yardımcı Hizmetler | Services
Hüseyin Genç, İsmail Taşdemir



Nevin Aladağ ve Arter, 

“Sahne” sergisinin ve kitabının 

gerçekleşmesine katkıda bulunan 

kişilere teşekkür ederler.

Nevin Aladağ and Arter would like to thank 

the following people for their collaboration 

in the making of the exhibition 

and the publication “Stage”. 

Nurol Akbal

Selami Aktaş

Pakize Aladağ

İsmail Aladağ

İlker Ergün

Gülhan Hanım

Mona Hatoum

Çağrı Oğuz İnce

Daniel Knorr

Hamit Şen

Özel teşekkürler | Special thanks

İsmail Taşdemir

13
Başak Doğa Temür

Yaş: / Cinsiyet: / Meslek:
Age: / Sex: / Occupation:

39 
Gudrun Ankele

Arkasında Hiçbir Şey Yok
There’s Nothing Behind It

1–62 
Sahne | Stage

66–96 
Prova | Rehearsal

Nevin Aladağ, 

Wentrup Gallery (Berlin) ve 

Rampa (İstanbul) 

tarafından temsil edilmektedir.

Nevin Aladağ is represented by 

Wentrup Gallery (Berlin) and 

Rampa (Istanbul).









12 NEVİN ALADAĞ SAHNE | STAGE 13NEVİN ALADAĞ SAHNE | STAGE

The person you want to be, the life you want to live is close 

by. In fact, we are surrounded by books, films, workshops 

that claim they will tell us the secrets of reinventing our-

selves, and turning our dreams into reality. You could, in a 

split second, turn into that ideal person by using that certain 

power in the universe that awaits release; you could achieve 

a certain goal if you really want it enough; and if you man-

age to picture the image of the person you want to be for 

long and realistically enough, you will no longer be a passive 

onlooker in the game called life and succeed in transforming 

yourself into a powerful actor that firmly holds the reins of 

power. If you could just push your imagination, you will find 

yourself flying first class or you could turn into Miss Universe 

with the perfect body you desire so much.

Even if you do not believe in the power of positive think-

ing, you can believe in the power of consumption. If you 

wash your hair with ‘that’ shampoo, you can wave your 

hair about harmoniously like the models in the advert; with 

‘that’ moisturising cream you can rescue your skin from an-

noying oily patches; and with the chicken you cook with 

‘this’ oven, all the hearts out there will be waiting to be con-

quered. Thus you shall become both the beautiful and ca-

pable real woman that has earned the right to choose the 

best from amongst the potential husbands lined up in front 

of your doorstep. And if you dress like the guy in the TV se-

ries you watched just yesterday evening, put the petrol of 

champions in your tank, take that particular brand of vita-

mins and go at least five days a week to the gym, you might 

just become the man who gets to be the first choice of the 

best woman. There are other ways of becoming the person 

you want to be, and live the life you desire: You can ‘correct’, 

with a little help from cosmetic surgery, those parts of your 

body which are not right, beautiful, or ‘ideal’, which are not 

being appreciated, and have begun to age; you can also re-

sort to anti-aging methods to fight the ‘disease’ of aging. Or 

you may choose to save yourself the effort by creating an av-

Olmayı istediğimiz kişi, yaşamak istediğimiz hayat çok yakı-

nımızda. Kendimizi baştan yaratmanın ve hayallerimizi ger-

çeğe dönüştürmenin sırlarını anlatma iddiasındaki kitaplar, 

filmler ve kurslarla kuşatılmış durumdayız. Evrende açığa çı-

karılmayı bekleyen o gücü kullanarak bir anda o kişi olabi-

lir; bir şeyi gerçekten çok istersek elde edebilir; olmayı arzu 

ettiğimiz kişinin resmini hayalimizde yeterince uzun süre ve 

gerçekçi bir biçimde canlandırabilirsek artık hayat sahnesi-

nin edilgen izleyicileri olmaktan çıkıp kontrolü elinde tutan, 

güçlü aktörlerine dönüşebiliriz. Hayal gücümüzü yeterince 

zorlarsak bir uçağın birinci sınıf koltuklarında seyahat etme-

ye başlayabilir veya o çok arzu ettiğimiz mükemmel bedene 

sahip kainat güzeline dönüşebiliriz.

Pozitif düşüncenin gücüne inanmasak bile, tüketimin 

gücüne inanabiliriz. Saçımızı “o” şampuanla yıkarsak ahenk-

le savurabilir, “bu” nemlendirici kremle cildimizi can sıkıcı 

parlamalardan kurtarabilir, “şu” fırınla pişirdiğimiz nar gibi 

tavukla kalpleri fethedebiliriz. Böylece, hem güzel hem bece-

rikli gerçek bir kadın olabilir ve kapımızda dizilen koca aday-

ları arasından en iyisini seçme hakkını elde edebiliriz. Dünkü 

dizideki delikanlı gibi giyinir, arabamıza şampiyonların ter-

cih ettiği yakıtı doldurur, o vitaminden alıp haftanın en az 

beş günü spor salonuna gidersek de en iyi kadının birinci ter-

cihi olacak erkeğe dönüşebiliriz. İstediğimiz kişi olmanın ve 

arzu ettiğimiz hayatı yaşamanın başka yolları da var: Bede-

nimizin doğru, güzel veya “ideal” olmayan, beğenilmeyen, 

yaşlanmaya başlamış bölümlerini estetik cerrahi yardımıyla 

“düzeltebilir”; anti-aging yöntemlerine başvurarak yaşlan-

ma “hastalığı”yla savaşabiliriz. Veya dilersek kendimizi çok 

yormadan sosyal medya ortamlarında hayalimizdeki kişinin 

özelliklerini taşıyan bir avatar yaratıp o olabiliriz.

Bütün bunlar bize “sahte” görünüyorsa, “gerçek” kos-

tümlerle hayat sahnesine çıkıp “gerçek” bir performans ya-

parak “gerçek” bir karakter yaratıp istediğimiz “o” olabili-

riz. İçinde yaşadığımız tarihsel ve toplumsal bağlam içinde 

doğuştan sahip olduğumuz cinsiyete karşılık gelen toplum-
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workplace; and act and appear in a more feminine, at times 

more seductive, or at other times more conservative man-

ner. To the extent that she adapts her personality according 

to the environment, i.e. makes homemade cookies and gets 

her laundry whites even whiter, she will successfully perform 

and be recognised as ‘someone’s wife’. A failure in this per-

formance will probably have a negative impact on her au-

thoritarian manager role at the workplace through implica-

tions of failure brought on by ‘an unsuccessful marriage’.

Butler also reminds us that “there is no gender identity 

behind the expressions of gender; (...) identity is performa-

tively constituted by the very ‘expressions’ that are said to 

be its results.”3 In other words, it is impossible to speak of a 

given gender performance to be staged in a similar manner 

by different subjects. In an interview Butler emphasises the 

importance of distinguishing “performance from performa-

tivity: the former presumes a subject, but the latter contests 

the very notion of the subject.” Butler explains that she is 

trying to “think about the performativity as that aspect of 

discourse that has the capacity to produce what it names” 

and suggests that “this production actually always happens 

through a certain kind of repetition and recitation.”4

In her performance based works Nevin Aladağ often 

uses performativity both as subject and medium. In “Ge-

meinschaft des Augenblicks” (Community of the Moment, 

2004) the artist invites the audience to take their places in 

the seats of a theatre house in which the curtains are drawn. 

Spotlights placed to illuminate the play and the actors on 

stage have been turned towards the audience seats. As 

viewers enter the hall one by one and take their seats, the 

corresponding spotlight is lit. Eventually, all the viewers take 

their seats, all the lights are lit, and the individual round-

shaped lights overlap to illuminate the entire seating area. 

The viewer has changed places with the viewed. When the 

audience leaves the hall, the completely illuminated state of 

the empty audience seats appears as a trace of the momen-

tary community formed by the performance. 

In another performance series titled “Nevin Aladağ Inter-

views Nevin Aladağ” (2009–2011) realised in Berlin, Vienna 

and Istanbul, a male actor sitting in a comfortable armchair 

lip-synchs to a female voice that can be heard from the loud-

speakers in the space. The voice belongs to Nevin Aladağ, 

atar for yourself on social networks that bears the qualities 

of the person you dream to be.

If all this feels a little ‘fake’ to you, you can take to life’s 

stage with ‘real’ costumes, act out a ‘real’ performance, cre-

ate a ‘real’ character and become the ‘person’ you want to 

be. If we manage at an early stage to learn the gender norms 

that correspond to the sex we possess from birth in the his-

torical and social context we live in and succeed in displaying 

a performance in line with these norms, we can create per-

sonalities that will be accepted on the ‘stages’ we want to 

take part in. However, the authenticity of these characters 

is being constantly contested within the boundaries of what 

is deemed ‘normal’ and ‘natural’. Even if our performance re-

ceives a standing applause, we are forced to come up with 

other successful performances conveniently adjusted to the 

cultural and social contexts we want to be accepted into.

Beyond the definition of sex that corresponds to the 

physiological, biological and genetic attributes we possess 

by birth; gender represents the whole of roles and respon-

sibilities women and men are socially assigned at a certain 

time, place and culture.1 These roles, that are prone to trans-

formation throughout history, are defined by norms that 

vary according to the part of the city in the country we hap-

pen to be, and also according to which social class and cul-

tural community we belong to. Judith Butler, a scholar who 

works in the fields of feminism, queer theory, political phi-

losophy and ethics, describes in her book titled Gender Trou-

ble the outlines of gender norms as “ideal dimorphism, 

heterosexual complementarity of bodies, ideals and rule 

of proper and improper masculinity and femininity, many 

of which are underwritten by racial codes of purity and ta-

boos against miscegenation,” and states that these norms 

“establish what will and will not be intelligibly human, and 

what will and will not be considered to be ‘real’”.2

A woman in a managerial position in a workplace might 

choose to wear clothes that would not be generally accept-

ed for women, or that are considered suitable for men but 

have been adapted for women; she could even adopt an au-

thoritarian, and in fact, macho attitude, and this role might 

be accepted within the boundaries of the workplace, and 

even encouraged. However, the same woman might shed 

the masculine clothes and habits once she is outside the 

kendisinin birer sonucu olduğu söylenen “dışavurumlar”, 

“ifadeler” tarafından performatif olarak kurulduğunu da 

hatırlatır.3 Bir başka deyişle, her aktörün benzer şekillerde 

sahneleyeceği verili bir toplumsal cinsiyet performansından 

bahsetmek mümkün değildir. Butler, kendisiyle yapılan bir 

söyleşide, performans ve performatiflik kavramlarını birbi-

rinden ayrıştırmanın önemine vurgu yapar ve “performansın 

öznenin varlığını varsaydığını ama performatifliğin özne kav-

ramının kendisini tartışmaya açtığını” söyler. Performatifliği, 

söylemin işaret ettiklerini üretme kapasitesi olarak düşün-

meyi önerir ve bu üretimin belirli bir tekrar yoluyla gerçekleş-

tiğini hatırlatır.4

Nevin Aladağ, performans temelli işlerinde performatif-

liği hem bir konu hem de bir ifade yolu olarak sıklıkla kulla-

nır. “Gemeinschaft des Augenblicks”te (Anlık Cemaat, 2004) 

sanatçı, seyircileri perdeleri kapalı bir tiyatro salonunun kol-

tuklarında yerlerini almaya davet eder. Sahnedeki oyunu ve 

oyuncuları aydınlatmak üzere yerleştirilmiş spot ışıkları, bu 

kez seyirci koltuklarına doğru çevrilmiştir. Katılımcılar birer 

birer içeri girip koltuklara oturdukça, onlara dönük olan spot 

yakılır. Sonunda bütün katılımcılar koltuklara yerleşir, spot-

ların tümü yanar ve tek tek spotların yuvarlak ışıkları kesişip 

birleşerek seyirci koltuklarını aydınlatmaya başlar. İzleyen, 

izlenenle yer değiştirmiştir. Katılımcılar salonu terk ettikle-

rinde boş seyirci koltuklarının tamamen aydınlanmış hali, 

performansın oluşturduğu anlık cemaatin bir izi gibi görünür.

Berlin, Viyana ve İstanbul’da gerçekleştirdiği “Nevin Ala-

dağ Nevin Aladağ ile Söyleşiyor” (2009–2011) başlıklı bir di-

ğer performans dizisinde ise, rahat bir koltukta oturan bir 

erkek oyuncu, ortamdaki hoparlörlerden duyulan bir kadın 

sesine uyumlu bir biçimde dudaklarını oynatmaktadır. Sesin 

sahibi Nevin Aladağ, diller (Türkçe, İngilizce ve Almanca) ara-

sında geçiş yaparak bazı soruları ve cevaplarını okumaktadır. 

Erkek oyuncu ise, dudaklarını oynatırken yer yer mimikleri ve 

jestleriyle soru soran ve cevap veren kişiyi canlandırır. Fark-

lı sorulara verilen farklı cevaplar belli ki başka başka öznele-

re aittir, ama bunları, iki farklı cinsiyeti ama tek bir sesi olan 

tek bir bedene aitmiş gibi dinleriz. Aladağ’ın bir başka per-

formans dizisi olan “Hochparterre”de (2009–2010) bir apart-

manın yüksek giriş katındaki daireye bakan avluya bir koltuk 

yerleştirilmiştir. Buraya oturduğumuzda izlediğimiz kadın 

oyuncu, yine hoparlörlerden duymakta olduğumuz farklı yaş, 

sal cinsiyet normlarını erkenden öğrenir ve bu doğrultuda bir 

performans sergilemeyi başarabilirsek, varolmak istediğimiz 

sahnelerde kabul gören birer karakter yaratabiliriz. Ne var ki, 

bu karakterlerin gerçekliği, “normal” ve “doğal” kabul edile-

nin sınırları içinde anbean sınanmaktadır. Performansımız 

ayakta alkışlansa bile kabul görmek istediğimiz kültürel ve 

toplumsal bağlamlara göre incelikle ayarlanmış başka başa-

rılı performanslar icat etmeye mecbur oluruz.

Doğuştan sahip olduğumuz fizyolojik, biyolojik ve gene-

tik özellikleri ifade eden cinsiyet tanımının ötesinde, top-

lumsal cinsiyet, belirli bir zamanda, coğrafyada ve kültürde 

kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen rol ve so-

rumlulukların oluşturduğu bütünü ifade eder.1 Tarih içinde 

değişebilen bu rolleri hangi ülkenin hangi şehrinde ve hatta 

o şehrin hangi bölgesinde bulunduğumuza, hangi toplumsal 

sınıfa ve kültürel cemaate mensup olduğumuza bağlı olarak 

farklılıklar gösteren normlar belirler. Feminizm, queer teori-

si, siyaset felsefesi ve etik konularında çalışan Judith Butler, 

Cinsiyet Belası isimli kitabında bu toplumsal cinsiyet norm-

larının ana hattını “ideal ikibiçimcilik, bedenlerin heterosek-

süel tamamlayıcılığı, birçoğu ırksal saflık kuralları ve melez-

leşmeye karşı tabularca onanan uygun ve uygunsuz erillik 

ile dişilik idealleri ve hükümranlığı” olarak tarif eder ve bu 

normların neyin gerçek ve insan olarak kabul edileceğini be-

lirlediğini söyler.2 

Bir işyerinde yönetici olan bir kadın, mesai saatleri dahi-

linde işyerinde kabul gören kadın normları içinde doğal bu-

lunmayacak türden, erkeklere özgü olduğu düşünülen ama 

kadınlara uyarlanmış tarzda kıyafetler giyebilir, otoriter, hat-

ta maço bir tutum içinde olabilir ve bu rol, işyeri sınırları dahi-

linde kabul görebilir, hatta özendiriliyor bile olabilir. Aynı ka-

dın işyeri sınırları dışına çıktığında, erkeklere özgü giysilerden 

ve davranış biçimlerinden sıyrıldığı, daha dişi, bazı durum-

larda daha çekici, bazı durumlarda daha mazbut göründüğü 

ve davrandığı, dumanı tüten kurabiyeler pişirdiği, beyazları 

daha beyaza dönüştürdüğü ölçüde “birisinin karısı” perfor-

mansını başarıyla sergileyip kabul görebilir. Bu roldeki başa-

rısız performansının ise, işyerindeki otoriter yönetici rolüne 

“evliliğini yürütememe”nin getirebileceği başarısızlık imala-

rıyla beraber, olumsuz bir biçimde yansıması muhtemeldir. 

Butler, toplumsal cinsiyet ifadelerinin ardında bir top-

lumsal cinsiyet kimliğinin yatmadığını; o kimliğin, tam da 
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Aladağ then created the six “Stages” based on these 

smaller prototypes for her installation at Arter. Four of these 

are hung between columns that form niches of one and a 

half-metre depth. They look like theatre stages. Viewers can 

take their position opposite these “Stages” or they can use 

the “Stages” to display their performances. The other two 

have been placed like wall pieces above the wide walls along 

the two shorter sides of the exhibition space that has been 

transformed into a long rectangle.

Aladağ gave each of these stages names like “Stage II, 

Salt and Pepper” that resembled sample titles in artificial 

hair catalogues and served no other function than to define 

and inform. Such names represent the whole from which 

the product comes from, brand the product by categoris-

ing it. We can imagine that these framing stages and back-

grounds have been placed for various performances to be 

carried out both inside and in front of them—yet it is also 

possible to think that they are characters that are carrying 

out the first, silent and still, performance of this perform-

ance space. A Rubin’s vase-like optical illusion also forms 

between the stages and their backgrounds. The white space 

or wall behind the curtain might momentarily seem to be 

outlining the vague figure of a face. The details of this face 

may be shaped by the viewer’s assumptions based on the 

colour and form of the “Stage” that frames it.

When naming them, the artist has refrained from pro-

viding clues regarding the gender of these “Stages”; howev-

er, since they are produced using the same raw material as 

a product related to femininity and because of the assump-

tion that long and well-coiffed hair could only belong to a 

woman; each of these “Stages” could also be perceived as 

a female character of a different age and style. On the other 

hand, knowing that the biological gender of these “Stages” 

cannot be determined by DNA analysis since they have been 

produced using artificial hair, casts a shadow over any pos-

sible inferences we may carry out on the basis of their mod-

els or colours. They could easily belong to a drag character in 

women’s clothes. The possibility that the genders and gen-

der identities of these characters may diversify creates an 

ambiguous situation. This trans-situation allows the artist 

to open the concepts the works allude to, to the participa-

tion of the visitor. In the exhibition space that can be seen as 

who passes from one language to another (Turkish, English, 

German) reading some questions and answers. The male ac-

tor moves his lips, and adds mimicry and gesture to perform 

the person who asks and answers the questions. Different 

answers given to different questions evidently belong to dif-

ferent people; but we listen to them as if they belong to a 

single body that has a single voice, but two different gen-

ders. In another performance series titled “Hochparterre” 

(2009–2010) a sofa has been placed in a courtyard facing the 

mezzanine of an apartment block. The female actor that can 

be viewed when one sits on the sofa, again lip-synchs ac-

cording to the voices of people who are of different age, gen-

der and nationality. With the use of the tulle curtains hang-

ing out, the window of the mezzanine facing the viewer has 

become a stage where the female actor performs the charac-

ters of the people speaking.

Aladağ transforms the exhibition space on Arter’s third 

floor into an open performance space composed of various 

stage units. These units remind the viewer simultaneously 

both of a hair style enlarged to the scale of a real stage cur-

tain and of stage curtains made out of hair. The artist has 

used artificial hair bales of various colours and types made 

in China and imported into Turkey to produce these “Stag-

es”. The bales were then stitched and made into layers in a 

workshop in Tarlabaşı; a neighbourhood of Istanbul where 

the wigmakers’ workshops are concentrated and has in the 

last thirty years become a site of urban decay, and the stage 

of demolition and reconstruction. Tied, assembled and 

weaved, the bales of artificial hair became the “Stages” that 

composed Aladağ’s installation.

In preparation of these “Stages”, Aladağ shaped the 

layers of artificial hair—sold for retail purposes in standard 

length, in various colours and types, suitable for all dimen-

sions, styles and models—by attaching them to 50 cm.-long 

aluminium rods and by cutting, tieing and weaving them 

as if she were designing a hair style, or doing a detailed fit-

ting, in order to form a production prototype for the “Stag-

es”. These prototypes, that when viewed from a distance, re-

mind the viewer of hair style photographs from a catalogue, 

or of models for stage curtains designed to be sewn in differ-

ent styles; became a new series titled “Rehearsal” and docu-

mented in this book.

Aladağ, bu sahnelerin her birine, suni saç katalogların-

daki numune adlarına benzer, tanımlamak ve bilgi vermek-

ten öte bir işlev taşımayan “Sahne II, Siyah ve Beyaz” gibi 

içinden alındığı bütünü temsil eden, kategorize edip etiket-

leyen isimler verdi. Dolayısıyla, içinde ve önünde farklı per-

formansların gerçekleştirilmesi için yerleştirildiklerini var-

sayabileceğimiz bu çerçeve sahne ve fonların aynı zamanda 

bu performans alanının sessiz ve hareketsiz ilk performan-

sını yapan karakterler olduklarını düşünmek de mümkün. 

Bu sahnelerle arkaplanları arasında, Rubin Vazosu’ndakine 

benzer bir optik yanılgı oluşuyor. Perdenin arkasındaki boş 

beyaz alan veya duvar, anlık olarak belirsiz bir yüz figü-

rü gibi görünebiliyor. Bu yüzün ayrıntıları, onu çerçeveleyen 

“Sahne”nin renk ve biçiminin izleyicide uyandıracağı izleni-

me göre şekillenebilir.

Sanatçı, isimlendirirken cinsiyetlerine dair ipuçları ver-

mekten kaçınmış olsa da, kadınlıkla ilişkilendirilen bir tüke-

tim ürünüyle aynı ham malzemeden üretilmiş olmaları ve 

uzun ve şekil verilmiş saçların ancak bir kadına ait olabilece-

ği varsayımı nedeniyle bu “Sahne”lerin her biri belli yaşlarda, 

belli tarzları olan kadın karakterlermiş gibi de algılanabilir. 

Bir yandan da, suni saçtan üretilmiş olmaları nedeniyle DNA 

analiziyle biyolojik cinsiyetlerinin tespit edilemeyeceğini bil-

mek, bu “Sahne”lerin modellerinden ve renklerinden yola 

çıkarak yapabileceğimiz çıkarımlara gölge düşürür. Pekâlâ 

kadın giysileri giymiş bir travesti (drag) karaktere de ait ola-

bilirler. Bu karakterlerin cinsiyetlerinin ve cinsel kimliklerinin 

çeşitlenmesi ihtimali muğlak bir durum yaratır. Bu trans du-

rum aracılığıyla sanatçı, işlerin ima ettiği kavramları izleyi-

cinin katılımına açar. İzleyici, serbest bir performans alanı 

olarak ele alınabilecek sergi mekânında isterse izleyen olma 

konumunu seçebilir ve sahnelere karşıdan bakarak kendi 

normları doğrultusunda cinsiyet kimlikleri yükleyebilir; is-

terse bir adım öteye geçip izlenen olmayı tercih edebilir ve 

kendine yakın bulduğu bir karakter/sahne seçip bu sahnenin 

oyuncusuna dönüşebilir, her bir “Sahne”nin çerçeveleyip ta-

nımladığı karakterle özdeşlik kurmayı deneyebilir.

Aladağ’ın sergi mekânına yerleştirdiği her bir “Sahne”, 

gerçek veya sanal hayatın çeşitli bağlamlarında performa-

tif olarak kurgulanan toplumsal cinsiyet kimliklerinin bir-

birinden farklılaşan sahnelerini hatırlatıyor. Yerleştirme, 

sunduğu sahne ve karakter çeşitliliği aracılığıyla, içinde bu-

cinsiyet ve milliyetlerden oldukları anlaşılan kişilerin sesleri-

ne göre dudaklarını oynatmaktadır. Dairenin izleyiciye bakan 

penceresi, dışarı sarkan tül perdeler aracılığıyla, kadın oyun-

cunun konuşan kişilerin karakterlerini canlandırdığı bir sah-

neye dönüşmüştür.

Aladağ, Arter’in üçüncü katındaki sergi mekânını da, çe-

şitli sahne birimlerinden oluşan bir serbest performans ala-

nına dönüştürüyor. Bu birimler, aynı anda hem gerçek bir 

sahne perdesi ölçeğine büyütülmüş bir saç modelini, hem de 

saçtan dikilmiş sahne perdelerini anımsatıyorlar. Sanatçı bu 

“Sahne”lerin üretiminde, Çin’de üretilip Türkiye’ye ithal edi-

len farklı renk ve çeşitlerde suni saç balyalarını kullandı. Bal-

yalar daha sonra İstanbul’un peruk atölyelerinin yoğunlaştığı 

ve son otuz yılda bir kentsel çöküntü alanına dönüşüp yıkı-

mın ve yeniden yapılanmanın sahnesi haline gelen Tarlabaşı 

semtindeki bir atölyede dikilip tabaka haline getirildi. Taba-

kaların bağlanması, toplanması ve örülmesiyle üretilen saç-

perdeler, Aladağ’ın yerleştirmesini oluşturan “Sahne”lere 

dönüştüler.

Bunun öncesinde, Aladağ, bir saç modeli veya dikiş pro-

vası yapar gibi, perakende tüketim için istenen boyuta, şek-

le ve modele sokularak kullanılabilecek farklı renk ve türler-

de, standart uzunlukta satılan suni saç tabakalarını 50 cm 

boyunda alüminyum çubuklara yapıştırıp keserek, bağlaya-

rak, örerek şekillendirdi ve bu yolla “Sahne”ler için bir üretim 

prototipi oluşturdu. Bir duvara asılı durumdayken karşıdan 

bakıldığında bir saç modeli kataloğundan alınmış ve yüzleri 

kesilip çıkarılmış saç modeli fotoğraflarını veya çeşitli şekil-

lerde dikilmek üzere tasarlanmış sahne perdelerinin maket-

lerini anımsatan bu prototipler, bu kitapta fotoğrafları görü-

len “Prova” adlı yeni bir iş serisine dönüştü.

Aladağ daha sonra bu daha küçük prototiplerden 

yola çıkarak Arter’deki yerleştirme için yarattığı altı adet 

“Sahne”nin dört tanesini, binadaki sütunların arasına, bura-

da oluşan bir buçuk metre derinliğindeki nişlerin önüne yer-

leştirdi. Bu halleriyle, tiyatro salonlarındakine benzer çerçe-

ve sahneleri andırıyorlar. İzleyiciler, perdeleri açık haldeki bu 

sahnelerin karşısındaki yerlerini alabilir, aynı zamanda onla-

rı performanslarını sergilemek için kullanabilirler. Diğer ikisi 

ise, uzun bir dikdörtgene dönüştürülen sergi mekânının iki 

kısa kenarındaki geniş duvarların üzerine, duvar heykeli gibi 

yerleştirildi.
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an open performance area; the visitor can choose to adopt 

the position of the viewer, view the stages from a distance 

and assign them with gender identities according to his/her 

own norms; or s/he can choose to take a further step to be-

come the viewed, select a character/stage s/he feels familiar 

with and become an actor of this stage, or attempt to iden-

tify with the character framed and defined by each “Stage”.

Each “Stage” Aladağ places in the exhibition space re-

minds the visitor of the diversifying stages of gender iden-

tities constructed performatively in different contexts of 

real or virtual life. Via the variety of stages and characters 

it presents, the installation implies the fragmented nature 

of gender identities, apart from the wider historical and so-

cial context, constituted via performances displayed on vari-

ous stages s/he desires to exist day-to-day, and precisely ar-

ranged in line with expectations. The viewer may choose to 

benefit from the diversity of possibilities, experience mo-

mentary transitions from one stage to the next and place her-

self/himself within each stage as an actor to display differ-

ent performances. Acting out a character that s/he would like 

or dislike to become for a moment; the viewer might experi-

ence a sense of alienation amidst the presence of other view-

ers in the exhibition space and move on to the next “Stage”.

We give contradictory responses to questions regarding 

our ‘age’, ‘sex’, ‘occupation’ in forms we have to fill in for var-

ious reasons in order to be considered proper, honourable, 

healthy, successful or suitable by the authority we are apply-

ing to. With “Stage”, an exhibition that cannot be easily clas-

sified as either sculpture, installation or performance; Nevin 

Aladağ opens a space in which we can rethink the fragment-

ed identities we find ourselves assigned to despite our ef-

forts to construct a consistent and coherent ‘I’.

lunduğumuz daha geniş tarihi ve toplumsal bağlam bir yana, 

gündelik olarak varolmayı arzu ettiğimiz sahnelerde sergile-

diğimiz, beklentilere uygun düşecek şekilde incelikle ayar-

lanmış performanslar aracılığıyla kurgulanan toplumsal cin-

siyet kimliklerinin parçalı niteliğini ima ediyor. İzleyici, bu 

sahnelerde yapmayı sürdürdüğü gibi, ihtimallerin çeşitlili-

ğinden faydalanıp burada da anlık sahne geçişleri yaşaya-

bilir, her bir sahnenin içine kendini oyuncu olarak yerleştirip 

farklı performanslar sahneleyebilir. Bir anlığına olmayı arzu 

ettiği veya hiç olmak istemediği bir karakteri canlandırırken, 

sergi mekânındaki diğer izleyicilerin varlığıyla duruma ya-

bancılaşıp sıradaki “Sahne”ye geçiş yapabilir.

Türlü nedenlerle doldurmak zorunda kaldığımız form-

larda karşımıza çıkan “yaş”, “cinsiyet”, “meslek” soruları-

na da, çoğunlukla başvurduğumuz merci tarafından doğru, 

düzgün, namuslu, sağlıklı, başarılı veya uygun olarak görül-

mek için çelişkili cevaplar veririz. Nevin Aladağ da, tek başı-

na heykel, yerleştirme veya performans tanımlarından biri-

nin içine kolayca dahil edemeyeceğimiz “Sahne”yle, tutarlı 

ve bütünlüklü bir “ben” kurmaya çalışırken çeşitli nedenlerle 

parçalı hale gelen kimliklerimizi yeniden düşünebileceğimiz 

bir alan açıyor.

1 http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/pdf/sss-ici.pdf

2  Judith Butler, Cinsiyet Belası, çev. Başak Ertür 

(İstanbul: Metis Yayınları, 2010), s. 29.

3 Ibid., s. 77.

4 Peter Osborne ve Lynne Segal’ın 1993’te Londra’da 

Judith Butler’la gerçekleştirdikleri “Gender as Performance: 

An Interview with Judith Butler” başlıklı söyleşiden alıntılar:  

http://www.theory.org.uk/but-int1.htm

1 http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/pdf/sss-ici.pdf

2 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion 

of Identity (London: Routledge, 1999), p. xxiii.

3 Ibid., p. 33.

4 Extracts from “Gender as Performance: 

An Interview with Judith Butler”, interview by 

Peter Osborne and Lynne Segal, London, 1993. 

http://www.theory.org.uk/but-int1.htm
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Gretchen Berg, 1966 yılında yaptığı bir söyleşide, Andy 

Warhol’un şu cümlesini nakletti: “Andy Warhol hakkında her 

şeyi bilmek isterseniz sadece yüzeye bakın: Resimlerimin, 

filmlerimin ve benim yüzeyime, ben oradayım. Arkasında 

hiçbir şey yok.” Warhol kendisi etrafında bir mit yaratıp, aynı 

zamanda o mitin ardında kaybolmasıyla tanınırdı. Truman 

Capote’nin “sırrı olmayan Sfenks” olarak adlandırdığı War-

hol, söyleşilerde kişiliğine ilişkin sorulardan kaçınır, sanatçı 

olarak eserlerinin seri üretiminin yanı sıra erken dönem film-

lerinin gözlemci tavrının ardına gizlenir ve insan içine ancak 

platin sarısı peruğuyla çıkardı.

“Ben”in sahneleri

Nevin Aladağ, Arter için hazırladığı çalışmasına “Stage” 

adını verdi; bu İngilizce sözcük hem sahne hem de bölüm, 

aşama anlamının yanı sıra fiil hali olan to stage ile sahne-

lemeyi de ifade etmektedir. Aladağ’ın işi, boyutlarıyla sergi 

alanının mekânsal koşullarına uyum gösteren altı objeden 

meydana geliyor: Alüminyum çubuklara farklı renklerde (kı-

zıl, koyu kahve ve açık mavi, platin sarısı, kestane ve bakır 

kızılı, siyah ve beyaz, camgöbeği) yaklaşık üç metre uzunlu-

ğunda saç balyaları asılmıştır ve bunlar sahne ya da ev per-

desi çağrışımı yapar. Mekânda bulunan sütunlara asılı dört 

obje, duvarın yaklaşık bir buçuk metre geride olmasından 

faydalanıp izleyici alanıyla (boş) sahne alanı arasında bir sınır 

oluşturur. Oysa mekânın iki dar cephesinde yer alan perdeler 

doğrudan duvara monte edilmiştir. Renklerin çoğunun söz-

de “doğallığı”na karşın saçların hemen göze çarpan yapaylı-

ğı, tasarlanan “modeller” sayesinde—kenarlara tutturulmuş, 

örülmüş ya da atkuyruğu şeklinde toplanmışlardır—bir kez 

daha tersine çevrilir ve sanat ile hakikilik arasında yeni bir 

gerilim alanı açar. 

Gerçek saç 

Saçlar kimliğin bir ifadesi olarak görülür. Vücudun bir 

parçası olsalar da, cansızdırlar. Güzellik, sağlık ve cinselliğin 

Andy Warhol’s famous sentence was related by Gretch-

en Berg in a conversation in 1966: “If you want to know all 

about Andy Warhol, just look at the surface: of my paintings 

and films and me, and there I am. There’s nothing behind it.” 

Warhol was known for creating a myth of himself and at the 

same time disappearing behind it. The “sphinx without a se-

cret”, as Truman Capote called him, often evaded questions 

about himself in interviews, while as an artist he vanished 

behind the serial production of his works and the observing 

attitude of his early films, and appeared in public wearing a 

platinum blonde wig.

Stages of the ego

Nevin Aladağ calls her work for Arter “Stage”—conjur-

ing up a performance stage, the idea of staging, and a stage 

as a step or phase. The work consists of six objects whose 

dimensions are adapted to the exhibition space. Approx-

imately three-metre-long hairpieces in different colours 

(scarlet red, brunette with light blue, platinum blonde, ma-

roon with copper red strands, salt and pepper, and sapphire 

green) are draped on aluminium poles, triggering associa-

tions of stage curtains or window curtains. The four objects 

that are installed between columns in the space each use 

the approximately one and a half-metre deep recesses of 

the wall, forming a border between the audience space and 

an (empty) stage area. By contrast, the two curtains on the 

narrow sides of the room are mounted directly on the wall. In 

spite of the purported “naturalness” of most of the colours, 

it is immediately apparent that the hair is artificial. But the 

specific arrangement of the artificial hair makes it a “hair-

style”—in one case the hair is clamped on the side with a clip, 

in another it is braided, in another it is given bangs—opening 

up a field of tension between artificiality and authenticity.

Authentic hair

Hair is considered an indication of identity. It is part of 

Arkasında
Hiçbir Şey Yok

There’s Nothing
Behind It

Gudrun Ankele
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Rebecca Horn’s “Exercise 8: Cutting One’s Hair with Two 

Scissors at Once” from 1974. These works do not interpret 

hair as an allusion to a lost, absent history, but rather as a 

medium of changeability, as a possibility of undermining 

and reinterpreting the rigid norms of identification. They 

open our view to a changed future.

Aladağ picks up on this understanding of hair in her in-

stallation and takes it a decisive step further. There is noth-

ing else behind it, nothing that refers to something, nothing 

to detach oneself from, no identity that can be understood 

as a stable point of departure. The question of whom the 

stages of her installation are conceived for, who might be 

performing here, is not answered yet. Only the performance 

would let a subject arise as a representation. Aladağ’s work 

does not refer to the past, but evokes possibilities of be-

coming different, of changing oneself. Identity is viewed as 

a changing surface. As a process of permanent transforma-

tion, such a deconstructed notion of identity defies any at-

tempt to determine or localise it.

Staged identities

In many of her works, Aladağ deals with topics that re-

volve around the constructed and manifold nature of iden-

tity, as well as around an identification arising from social 

pressure. In “Nevin Aladağ Interviews Nevin Aladağ” from 

2009 (2010 and 2011 versions), the artist combines frag-

ments taken from different people’s answers to questions 

she asks. The interview with herself assembled in this way 

impressively shows the brittleness of individual existence. 

In a “temporary symbiosis” between the artist and the re-

spondents, individuality and identity are presented as a ka-

leidoscopic playing with possibilities. Not only the artist’s 

questions, but also the answers turn out to be a search for 

herself in the performance setting. In the course of the per-

formance it becomes apparent that the answers of the in-

terviewees invited do not provide much information about 

themselves, let alone express their individuality or a distinc-

tive self, but rather show reflective searching, playful ex-

perimentation, fun at inventing or staging of identity. As in 

the installation “Stage”, in “Nevin Aladağ Interviews Nevin 

Aladağ” the performative process of constructing “identity” 

is presented.

the body, yet inanimate. As a sign of beauty, health and sex-

uality, hair is assigned to the sphere of Eros. Detached from 

the body, it can function as a relic, or, as a curl in a photo al-

bum or a medallion, it can serve as a fetish of remembrance 

or a memory of the absent or the dead. Or it can be consid-

ered as waste. Hair that has fallen out continues to refer to 

the absent person, remaining part of her, as it were.

In his work “Vitrine de références” from 1970, Christian 

Boltanski embraces this identity-related understanding of 

natural hair as part of a person and a sign of absence by pre-

senting a bushel of his own hair as a personal relic. Accord-

ing to the presentation text, he sent the hair to 60 friends to 

remind them of him. Mona Hatoum has also used her own 

hair in a few works, for example in “Recollection” from 1995, 

an installation conceived for a beguinage in Kortijk, Belgium. 

The artist collected the material for the work over many 

years. The hair is rolled into balls, yielding light, delicate ob-

jects that were distributed in the space like cocoons or fluffs, 

hung from the ceiling in strands, and formed a work piece 

on a weaving frame. The hair objects in Hatoum’s installa-

tion are delicate, virtually ephemeral signs of absence, yet at 

the same time liven up the space due to the memories they 

call to mind.

Artificial hair

But what happens when the hair is obviously artificial? 

In Nevin Aladağ’s installation, the understanding of hair as 

pointing to identity is annulled. The audience is confronted 

not only with the artificiality of the material, but with six dif-

ferent variations. There is no longer a reference to an identi-

ty, to a person—as, for example, with Boltanski. Nor is a his-

tory invoked, as with Hatoum.

In feminist art history, there are numerous works that 

take up the understanding of hair as a sign of gender and 

identity and use the artist’s own natural hair as a medium of 

change. An example is the long-forgotten artist Claude Ca-

hun, who staged many “self-portraits” with her partner Mar-

cel Moore between 1920 and 1940 in which her shaved head 

frustrated attempts at identifying a gender. Cutting hair as a 

self-determined act, through which the woman escapes the 

hegemonic gender and beauty norms by which the female 

body is determined and determinable, is also addressed in 

Horn’un 1974 tarihli “Übung 8: Mit zwei Scheren gleichzei-

tig die Haare schneiden” (Egzersiz 8: İki Makasla Aynı Anda 

Saçları Kesme) işinde de konu edinilmiştir. Bu işler saçı, ol-

mayan ya da kayıp bir tarihe atıfta bulunmak için değil, bir 

değişim mecrası, kimliğin katı normlarından kaçınmanın, 

bunların altını oymanın ve yeniden yorumlamanın bir yolu 

olarak kullanır. Böylelikle de değişen bir geleceği görmek için 

bir imkân sunar. 

Aladağ da yerleştirmesinde saça dair bu kavrayışı ele alır 

ve bir adım ileri taşır: Burada saçın arkasında atıfta bulunu-

lan, kurtulunması gereken hiçbir şey, güvenli bir çıkış nok-

tası olarak anlaşılacak hiçbir kimlik gizli değildir. Yerleştir-

mesindeki sahnelerin kimler için öngörüldüğü, buraya kimin 

çıkacağı sorusunun yanıtı yoktur. Ancak sahneye çıkmanın 

kendisi, sahnelemenin oluşmasını sağlayacaktır. Aladağ’ın 

işi sadece geçmişe gönderme yapmaz, farklı-olma, kendini-

değiştirme imkânları da yaratır. Kimlik yüzeyin değişimi ola-

rak anlaşılır. Böylesine yapıbozumuna uğratılmış bir kimlik 

fikri, sürekli değişim süreci olarak her türlü kök salma ya da 

“konum”lama denemesine direnç gösterir. 

Sahnelenmiş kimlikler 

Aladağ birçok çalışmasında, kimliğin tasarlanabilirliği ve 

çeşitliliğinin yanı sıra toplumsal baskı altında oluşan kimlik 

kurgusuyla ilgili konuları da ele alır. İlk defa 2009 yılında yap-

tığı ve 2010 ve 2011 versiyonlarını gerçekleştirdiği “Nevin Ala-

dağ Nevin Aladağ ile Söyleşiyor”da sanatçı, sorduğu sorulara 

insanların verdiği cevapları parçalar halinde birbirlerine bağ-

lar. Kendi kendisiyle yaptığı montajlanmış söyleşi, bireysel 

varoluşun kırılganlığını en çarpıcı biçimde gözler önüne serer. 

Sanatçının soruları cevaplayan kişilerle kurduğu “geçici sim-

biyoz” içerisinde bireysellik ve kimlik çeşitli imkânlar sunan 

bir kaleydoskop oyunu olarak karşımıza çıkar. Performan-

sın kurgusunda sadece sanatçının soruları değil, cevaplar da 

kendini aramanın bir yoludur. Performansın devamında, söy-

leşiye katılanların cevaplarının kendileri hakkında bilgi ver-

mekten, hatta kimlik ve bireyselliklerinin bir ifadesi olmak-

tan ziyade, düşünceye yönelik arayışlarla, oyuncu deneylerle 

ve bir kimliği yaratıp sahnelemenin eğlencesiyle ilgili oldu-

ğunu anlarız. “Sahne” yerleştirmesinde olduğu gibi, “Nevin 

Aladağ Nevin Aladağ ile Söyleşiyor” işinde de “kimlik” kur-

gulamanın performatif süreci sahnelenmektedir.

nişanesi olmaları dolayısıyla Eros’un sorumluluk alanına gi-

rerler; vücuttan ayrıldıklarındaysa bir andaç görevi görür ya 

da fotoğraf albümüne, kolye ucuna yerleştirilmiş bir lüle ola-

rak uzaklarda olan veya ölmüş kişileri anımsatan bir fetiş 

olurlar. Ya da doğrudan çöp kabul edilirler. Dökülmüş halle-

riyle bile orada olmayan kişiye atıfta bulunur, onun parçası 

olmayı sürdürürler. 

Christian Boltanski, doğal saçın insanın bir parçası ya da 

yokluğunun bir işareti olarak kimlik anlamı taşıdığını, sunum 

metninde yazdığı üzere kendi saçlarından bir tutamı kişisel bir 

yadigâr olarak onu anımsatması için 60 arkadaşına gönderdi-

ği 1970 tarihli “Vitrine de références” işinde vurgulamıştır. İş-

lerinde saçlarını kullanan bir başka sanatçı olan Mona Hato-

um da 1995 tarihli “Recollection” adlı yapıtında Belçika’nın 

Kortijk kentindeki bir beguinage için hazırladığı yerleştirme-

sinde kendi saçlarını kullanmıştır. Sanatçı iş için gerekli mal-

zemeyi uzun yıllar boyunca biriktirmişti. Saç, yumak haline 

getirilip koza veya toz topakları gibi hafif, ışığı geçiren obje-

lere dönüştürülmüş ve mekâna dağılmış, teller halinde ta-

vandan sarkıtılmış ve bir dokuma tezgâhının üzerinde bir el 

işi parçası gibi dokunmuştu. Hatoum’un yerleştirmesindeki 

saçlar, yokluğun narin, neredeyse kısa ömürlü işaretleridir ve 

tam da bu nedenle açığa çıkan anılarla mekânı canlandırır.

Yapay saç

Peki ama yapay olduğu her hallerinden belli saçlar kul-

lanıldığında ne olur? Nevin Aladağ’ın yerleştirmesinde sa-

çın kimliğe atıfta bulunma özelliği sıfırlanır: İzleyiciler sade-

ce malzemenin yapaylığıyla değil, aynı zamanda bunun altı 

farklı varyasyonuyla da yüzleştirilir. Kimliğe ya da Boltanski 

örneğindeki gibi belli bir kişiye gönderme, artık işlerliğini yi-

tirmiştir. Öte yandan Hatoum’daki gibi bir tarihçe de çağrış-

tırmaz.

Feminist sanat tarihi içinde saçı cinsiyet ve kimliğin işa-

reti olarak ele alan ve kendi doğal saçını değişimin aracısı 

olarak öneren çok sayıda iş yapılmıştır. Örneğin uzun süredir 

unutulmuş sanatçı Claude Cahun, partneri Marcel Moore’la 

beraber 1920’yle 1940 arasında, tıraşlı kafasıyla cinsiyetini 

belirlemeyi güçleştiren çok sayıda “oto-portre” sahnelemiş-

ti. Kadın bedenini belirleyen ve belirlenebilir kılan hegemon-

yacı cinsiyet ve güzellik normlarından kaçınmak amacıyla 

kendini gerçekleştirme eylemi olarak saç kesmek, Rebecca 
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exaggerates the signs of identity. The lips are too red, the 

clothes have too many sequins, the wigs are too big. RuPaul, 

a U.S. drag queen, once said: “I do not impersonate females! 

How many women do you know who wear seven-inch heels, 

four-foot wigs, and skintight dresses? […] I don’t dress like 

a woman; I dress like a drag queen!” With this remark, he 

makes it clear that in his performances he is not concerned 

with imitating a seemingly natural identity (“woman”), but 

rather with using the manifold possibilities of staged identi-

ties. The search for an identity, the quest to find out “who I 

am”, is given up and replaced by experimentation with “the 

myriad possibilities of who one can become”.

Behind the artificial hair in Aladağ’s work there are no 

identifiable people or bodily histories, but at most produc-

tion conditions. Industrially manufactured, these synthetic 

hairpieces no longer tell biographical stories but can be in-

terpreted as a sign of the commodity character of identi-

ty, intending to convey the following message: You can be 

someone different every day. In “Stage”, the audience is con-

fronted with this seductive offer and its ambivalent conse-

quences. “Stage” invites the audience to leave their suppos-

edly secure, ‘own’ place, their supposedly ‘clear’ identity, and 

to suspend the privileges connected with this and accept the 

opportunities of placelessness.

Aladağ repeatedly uses the curtain in her works as a sign 

of theatricality and a boundary between illusion and reality. 

In the installation “Curtain House” (shown in 2005 in Am-

sterdam, in 2007 in Berne and in 2009 in Limerick), the win-

dows of different institutions are marked with white cur-

tains that are clearly visible from the outside and that flutter 

in the wind. Bringing the supposed border between the inti-

mate private sphere and the external public sphere to con-

sciousness in this way means addressing it as a boundary 

inscribed in the body of the individual.

In “Gemeinschaft des Augenblicks” (Community of the 

Moment), a performance given at the Berlin Hebbel am Ufer 

in 2004, only one or two visitors were admitted to the audi-

torium at a time at certain intervals. As more and more peo-

ple took their seats, the lighting became increasingly bright. 

But that was the only change during the performance—the 

stage curtain remained closed. For a moment, the audience 

formed a community and was left to its own devices for the 

duration of the performance. The visitors played themselves 

in the role of the audience.

In “Spiegelfamilie (Family Portrait)” from 2007, (gender) 

roles within a family and simultaneously the role of the fa-

ther-mother-children-dog family in a heteronormative so-

ciety are interpreted as predetermined mirrors in whose re-

flections the viewers fit to a greater or lesser degree and can 

recognise themselves to a greater or lesser extent.

Becoming a stranger to yourself

People mainly use toupees and wigs made of natural 

hair or hair that looks natural to shore up their own iden-

tity or their understanding of it or to meet expectations—

one need only think of the toupees worn by men who are 

going bald to stay youthful for ever, or the wigs worn during 

periods of illness so that the loss of hair is not visible. On 

the other hand, toupees or wigs that are obviously synthet-

ic are often used to play with identity, in costumes, when 

getting dressed up, or when dressing in drag. Unlike trans-

gender portrayals, which frequently try to meet expecta-

tions related to the target gender, in drag representations, 

expectations of what the person should look like are con-

sciously confounded. This staging of identities, for example 

in the case of drag queens the portrayal of a “woman”, often 

kullanır: Dudaklar iyice kırmızı, elbiseler gereğinden fazla pa-

yetli, peruklar abartılıdır. ABD’li bir drag queen olan RuPaul 

konuyla ilgili şöyle demişti: “Ben kadınları taklit etmiyorum! 

17 santim topuklu ayakkabı giyen, bir metrelik peruk takan, 

daracık elbise giymiş kaç kadın gördünüz? […] Ben kadın gibi 

değil, drag queen gibi giyiniyorum!” Böyle diyerek aslında 

performansında önemli olanın, sözde doğal bir kimliği (“ka-

dın”) taklit etmekten ziyade sahnelenmiş kimliklerin sağla-

dığı çeşitli imkânları kullanmak olduğunu vurguluyor. Bu es-

nada kimliksel bir konumlanma, “ben kimim” arayışı, bunun 

ta kendisiyle girişilen deneylerle, “kimler olabilirim” dene-

meleriyle ikame edilir.

Aladağ’ın işindeki yapay saçın arkasında, tanınabilir bir 

kişi ya da bedensel bir tarih değil, üretim koşullarının kendi-

si vardır. Seri imalat ürünü olan bu yapay saçlar biyografik bir 

tarihin sözcülüğünü yapmaz, kimliğin ürünleşmiş halinin bir 

işareti olarak okunur: İstersen her gün başka biri olabilirsin. 

“Sahne”de izleyici bu cazip teklif ve belirsiz sonuçlarıyla kar-

şı karşıya kalır. Aladağ’ın işi, sözde güvenli “kendi” alanını, 

sözde “net” kimlik konumunu terk edip bununla gelen ay-

rıcalıkları askıya alarak yersizliğin olanaklarından faydalan-

maya davet ediyor izleyiciyi.

Aladağ işlerinde perdeyi, teatralliğin ve illüzyonla ger-

çeklik arasındaki sınırın bir işareti olarak sıkça kullanır: “Cur-

tain House” (Perde Ev) yerleştirmesinde (2005 yılında Ams-

terdam, 2007’de Bern, 2009’da Limerick’te sergilendi) çeşitli 

kurumların pencerelerine, rüzgârda salınan ve dışarıdan ko-

layca görülebilecek tül perdeler asılmıştır. Bu yolla, özelin 

mahrem mekânıyla dış dünyanın kamusal alanı arasındaki 

sözde sınırı hatırlatır ve bireylerin bedenlerine de işlenmiş bir 

sınır olarak konu edilir.

Berlin’deki Hebbel am Ufer tiyatrosunda 2004 yılında 

gerçekleştirdiği “Gemeinschaft des Augenblicks” (Anlık Ce-

maat) performansında izleyiciler, belli aralıklarla ve her de-

fasında sadece bir veya iki kişi olmak üzere tiyatro salonuna 

alındı. İçeridekilerin sayısı arttıkça salonun ışıkları da artı-

rıldı. Ancak performans esnasındaki yegâne değişiklik bu 

oldu—sahne perdesi hiç açılmadı. İzleyici kitlesi bir anlığına 

bir ortaklık oluşturdu ve performans süresince kendine yan-

sıtıldı: İzleyiciler bir süreliğine izleyici rolündeki kendilerini 

oynadılar. 

2007 tarihli “Spiegelfamilie” (Aile Tablosu) işinde, aile 

içindeki (cinsiyet) rolleri ve hetero-normatif toplumda baba-

anne-çocuk-köpekli ailenin rolü, önceden yerleştirilmiş ve 

karşısında duran izleyicilerin akislerinin az ya da çok uyduğu 

ve kendilerini de az ya da çok yeniden tanıyabildikleri birer 

ayna olarak yorumlanır.

Kendine yabancılaşmak 

Doğal ya da doğala çok benzeyen saçlarla üretilmiş tak-

ma saç ya da peruklar genellikle insanların kendi kimliklerini, 

en azından insanların kendi kimlik algılarını teminat altına 

almak ya da beklentileri yerine getirmek için kullanılır—gide-

rek kelleşen erkekleri sürekli genç tutması öngörülen saç ek-

lentileri ya da hastalıklarda saç dökülmesinin anlaşılması-

nı önlemeye yönelik peruklar gibi. Buna karşın yapay saçtan 

üretilmiş peruklar genellikle kimlik oyunları, kılık değiştirme 

için, kostümlerle beraber ya da travestiler tarafından kulla-

nılır. İstenen cinsiyete mümkün olduğunca benzemek için 

gerçekleştirilen transgender sahnelemelerden farklı olarak, 

drag performanslarında kişinin nasıl görünmesi gerektiğine 

dair beklentilerle bilinçli olarak oynanır. Bu kimlik sahnele-

meleri, örneğin Drag Queen’lerin bir “kadın”ı sahnelemele-

ri gibi, genellikle kimliğin işaretlerini daha da vurgulayarak 
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Sahne I, Camgöbeği

Stage I, Sapphire Green

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

282 × 325 cm

s. 1–62:

Nevin Aladağ, “Sahne”, 2012

Arter’deki sergiden fotoğraflar

pp. 1–62: 

Nevin Aladağ, “Stage”, 2012

Photos from the exhibition at Arter



58 NEVİN ALADAĞ SAHNE | STAGE 59NEVİN ALADAĞ SAHNE | STAGE

Sahne III, Platin Sarısı

Stage III, Platinum Blonde

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

235 × 340 cm

Sahne II, Siyah ve Beyaz

Stage II, Salt and Pepper

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

254 × 325 cm
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Sahne IV, Kestane ve Bakır Kızılı

Stage IV, Marron with Copper Red Strands

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

280 × 290 cm

Sahne V, Kızıl

Stage V, Scarlet Red

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

278 × 290 cm
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Sahne VI, Koyu kahve ve açık mavi

Stage VI, Brunette with Light Blue

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

248 × 340 cm
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“Sahne”nin yapım aşamasından fotoğraflar, Arter

Photos from the production process of “Stage”, Arter
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Prova II | Rehearsal II

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length

Prova I | Rehearsal I

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova III | Rehearsal III

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova IV | Rehearsal IV

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova VI | Rehearsal VI

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length

Prova V | Rehearsal V

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova VII | Rehearsal VII

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova VIII | Rehearsal VIII

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length

Prova IX | Rehearsal IX

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova X | Rehearsal X

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova XI | Rehearsal XI

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova XII | Rehearsal XII

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length

Prova XIII | Rehearsal XIII

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova XIV | Rehearsal XIV

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova XVI | Rehearsal XVI

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length

Prova XV | Rehearsal XV

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova XVII | Rehearsal XVII

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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Prova XVIII | Rehearsal XVIII

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length

Prova IXX | Rehearsal IXX

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length



94 NEVİN ALADAĞ SAHNE | STAGE 95NEVİN ALADAĞ SAHNE | STAGE

Prova XX | Rehearsal XX

Alüminyum çubuk, yapay saç | Aluminium rod, artificial hair

50 cm (gen.), değişebilen uzunluk | 50 cm (w), variable length
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