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Сеќавања на еден талкач

Memories of a drifter 

50x70cm масло на платно-oil on canvas 2014



Подвижен облак

Nimble cloud 

18x24cm масло на платно-oil on canvas 2015



Презаситеност од немири

Plethora of riots 

32x40cm масло на платно-oil on canvas 2014



Звукот на блиската планина се стркала од височината

The sound of the nearby mountain rolled over silently 

130x170cm масло на платно-oil on canvas 2014







На површината на заборавот

On the surface of oblivion

130x170cm масло на платно-oil on canvas 2014



Тања Балаќ е посветена на своето творештво, во истражувањето на нови изразни форми, каде прави 

синтеза помеѓу класичните сликарски дисциплини и современите текови на идејата и концепт во уметноста. 

Експериментирањето со идејно-концептуалните премиси овозможува оригинален ликовен продукт со 

продлабочени естетски резултати. Визуелното восприемање на светот кој ја опкружува преплетено со нејзината 

имагинација создава ликовен свет во кој се обликуваат визуелните претстави. Овие сликовити претстави 

создаваат портал кој води до нејзините емоции и творечкиот сензибилитет. 

Балаќ експериментира и создава уникатен спој во нејзините слики. Користејќи ги класичните сликарски 

техники надополнети со несликарски материјали (прексиглас и печатен текст) создава дела кои говорат за 

личните емоции. Инспирација во овој циклус на дела насловен Невидлива изложеност е човекот. Таа воедно ја 

опфаќа суштината на традиционалните симболи за да формира единствени естетски креации. Бојата е збир 

на заробена енергија која од раката на авторот добива гестикулативна експлозивност и потполна слобода на 

торжествено зрачење. Сликарската техника и овозможува изразни можности со кои добива посебна пиктурална 

структура. 

Тања Балаќ ја вткајува реалноста како инспирација во својата специфична творечка експресија. За неа 

реалноста е простор за преиспитување на емоционалното присуство на човекот и потрагата на лична вистина 

и суштина на постоењето. Во нејзиниот ликовен универзум, реалноста е пренесена преку сопственото искуство, 

сфаќање и чувствување за светот, сопственото битисување во него, создавајќи личен императив за еден друг 

реалитет каде не ги менува фактите на реалноста, туку го менува начинот на размислување во однос на 

стварноста. Перцепцијата преку окото на уметникот создава внатрешен свет кој преку естетизираната визуелност 

станува слика која го отсликува “домот“ на уметникот т.е. неговата лична архива и опстојување. Од друга страна 

Балаќ ни претставува и сосема поинаква реалност од онаа што ја поимаме и познаваме, налик на Песоаровите 

хетероними создава alter ego, не воведува во еден поинаков повозвишен свет, раскажува за паралелна реалност 

и остварува комуникација со истата. Човековата фигура е сведена на стилизација и претставува знак или симбол 

на човековото постоење и потреба за излез од конвенционалните рамки... Текстот во визелното ја надополнува 

сликата и е интегрален дел и нема причина едниот елемент да го толкува другиот и обратно, и всушност 

претставува statement на уметникот....

Творештвото на Балаќ генерира и суптилно варира од модерната и современата западно-европска уметност, 

преку влијанијата од големиот опсег на синкретичната уметност од минатите периоди на развој на уметноста и 

преплетувањето на медиумите (во случајот - сликарството и литературата). Сликите на Тања Балаќ се суптилен 

израз на естетско чувство за експресија, динамика, асоцијативна наративност и философско интелектуална 

промисленост каде невидливата изложеност е извор на духовното, немирот, сонот, меморијата, сенката, љубовта, 

животот..., и  се елементи на лична идентификација. 

Горанчо Ѓорѓиевски



Tanja Balac is committed to her creative work, as well as the research of new forms of expression, where she synthesizes 

the classic artistic disciplines and modern currents of the idea and the concept in art. The experimenting with the 

premises of ideas and concepts provides an original art product with more in-depth aesthetic results. The visual 

perception of the world which surrounds her, entwined with her imagination, creates a world of art which creates visual 

impressions. These impressions create a portal which leads to her emotions and creative sensibility.

Balac experiments and creates a unique blend in her paintings. Using classic painting techniques, complemented 

with other materials (plexiglass and printed text), she creates works that speak of personal emotions. The inspiration 

in this cycle of works named Invisible Exposure is the human. At the same time, she includes the essence of traditional 

symbols to form unique aesthetic works. The colour is a sum of stranded energy which receives gesticulating 

explosiveness and complete freedom of festive shining by the hand of the author. The artistic technique gives her 

expressive opportunities with which she gains special pictorial structure.

Tanja Balac weaves reality as an inspiration in her specific creative expression. For her, the reality is space for 

reassessment of the emotional presence of the human and the search for personal truth and essence of the 

existence. In her artistic Universe, the reality is transmitted through personal experience, beliefs and feelings for the 

world, the personal existence in it, creating personal imperative for another reality which doesn't change its facts, 

but modifies the way of thinking regarding the reality. The perception through the eye of the artist creates an inner 

world, which through the aesthetic visualization becomes a painting which reflects the "home" of the artist, i.e. his 

personal archive and existence. On the other hand, Balac introduces us with a reality totally different from the one 

that we perceive and know, quite like the Pessoa's heteronyms, creates an alter ego, introduces us to a different, more 

sublime world, talks about the parallel reality and communicates with it. The human figure is reduced to stylization and 

represents a sign or a symbol of the human existence and the need to escape the conventional frames... The text in 

the visual completes the painting and there's no need for one element to interpret the other, and vice versa, and in 

fact, it's the statement of the artist...

The creative work of Balac is generated and subtly varies from modern and contemporary Western European art, 

through the influences of the vast majority of syncretic art of the past periods of the development of art and media 

interweaving  (in this case, art and literature). The paintings of Tanja Balac are a subtle expression of the aesthetic 

feeling for expression, dynamics, associative narrative, and philosophical, and intellectual thoughtfulness where the 

invisible exposure is the source of the spiritual, the concern, the dream, the memory, the shadow, the love, the life... 

and these are the elements of personal identification. 

Gorancho Gjorgjievski



Меѓу нас тече морето кое не одредува и не разделува

The sea, which determines and separates us, flows between the two of us 

130x400cm масло на платно / oil on canvas 2015







Покриј ми ги очите, не за да ослепам, туку за да прогледам

Cover my eyes, not to be blinded, but to recover my sight 

50x70cm масло на платно-oil on canvas 2015



Мојата љубопитност - сестра на чучулигата

My curiosity - lark’s sister

50x70cm масло на платно-oil on canvas 2014





By F. Pesoa



Предградија на љубовта

Outskirts of love 

130x170cm масло на платно-oil on canvas 2015



Исчезнати сенки

Missing shadows 

130x170cm масло на платно-oil on canvas 2015





By F. Pesoa



Усните на мојата свесност

The lips of my consciousness 

130x170cm масло на платно-oil on canvas 2015



Во паузата на претставата

In the break of the performance 

50x70cm масло на платно-oil on canvas 2014



Населени соништа

Settled dreams 

50x70cm масло на платно-oil on canvas 2015





Зошто да ги отворам очите од лажниот сон

Why should I open my eyes from the delusive dream 

50x70cm масло на платно-oil on canvas 2015



Дел од спокојот

Part of tranquility

50x70cm масло на платно-oil on canvas 2015



Сеќавања и заборави

Memories and oblivions 

18x24cm масло на платно-oil on canvas 2015
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