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САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ 
2016 – Скопје, Македонија, Нацио-
нална галерија на Македонија, видео 
проект „Раѓањето на нација“
2016 – Прилеп, Македонија, Центар за 
Култура „Марко Цепенков“
2015 – Скопје, Македонија, Галерија 
НЛБ, „Невидлива Изложеност“
2013 – Љубљана, Словенија, Галерија 
„Љубљански град“
2012 – Скопје, Македонија Галерија „Око“
2010 – Приштина – Косово – „Умет-
ничка Галерија“
2009 – Истанбул, Турција, „Назим 
Фикмет Таксим“ – Уметничка Галерија

2008 – Скопје, Македонија, Национална 
Уметничка Галерија на Македонија - Му-
лти медијален центар МАЛА СТАНИЦА
2008 – Софија, Бугарија, „Културно - 
информативен центар на Македонија“
2007 – Малме, Шведска, Ј.Т. & АРТ Га-
лерија
2006 – Марибор, Словенија, Галерија 
на ДЛУМ
2005 – Москва, Русија, Московски Дом 
на Националноста
2004 – Париз, Франција, Цитé дес Артс
2004 – Нови Сад Србија, Културен цен-
тар - Нови Сад

ТАЊА БАЛАЌ

Родена 1968 година во Скопје. Дипломира 1991 година на Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје, на отдделот за сликарство. Во 2008 година магистрира на 
Факултетот за ликовни уметности во Скопје, на одделот за сликарство. Престојува 
во Париз 2003 година на студиски престој. Од 1991 година е член на Друштвото 
на ликовните уметници на Македонија - ДЛУМ. Од 2006 до 2013 година е претсе-
дател на Друштвото на ликовни уметници на Македонија - ДЛУМ. Покрај сликар-
ството, таа истражува и во полето на новите медиуми.  Живее и работи во Скопје.

Е-маил: tanjabalac@yahoo.co.uk

Веб-страница www.tanjabalac.com



2003 – Скопје, Македонија „Музеј на град 
Скопје“
2002 – Белград, Србија, Галерија „Белград“; 
Зрењани, Србија, Галерија „Духовеи центар“; 
Бања Лука, Република Српска, Уметничка га-
лерија „1000 километри долга љубов“
1999 – Скопје, претсавништво на ЈАТ (ху-
манитарна изложба за децата на Југосла-
вија заедно со Љупчо Бојаров и Вујка Ра-
дивојевиќ - Бојаров)

1997 – Скопје, Културно - имформативен 
центар - КИЦ, (изложбап о повод награда-
та „Методија Ивановски - Менде“)
1996 – Скопје, Културно - имформативен 
центар - КИЦ; Кичево, Дом на културата 
„Кочо Рацин“; Куманово, уметничка галерија
1992 – Скопје, Културно - имформати-
вен центар - КИЦ; Тетово, Дом на култу-
рата; Охрид, Кафе галерија - Мецофорте 

ИНСТАЛАЦИИ 
2016 – Скопје, Македонија, Национална га-
лерија на Македонија, „Без приватност“
2014 – Венеција, „Future Identities“, „Граѓа-
ни“ - видео инсталација
2014 – Скопје, „Trip@ih“ Зимски салон 2014 
Национална галерија на Македонија
2013 – Скопје, Македонија, Плоштад Маке-
донија, „Граѓани“ - видео инсталација
2012 – Охрид (Охридско Лето) инсталација 
“Здивот на животот со името втиснат“
2009 – Скопје, „Куфер полн со тага“ Музеј 
на град Скопје

ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ

Учествува на повеќе од 100  групни изложби 
во Македонија и странство: Италија, Фран-
ција, Америка, Полска, Бугарија, Србија, Ру-
сија, Шведска…

НАГРАДИ

2015 – Награда за сликарство „Нерешки 
Мајстори“, ДЛУМ, Национална Галерија на   
Македонија, Скопје

2003 - Награда за сликарство на изложбата 
„ПЕЈЗАЖ“ на ДЛУМ, Скопје

2001 - Награда за цртеж „Никола Мартинов-
ски“на изложбата „ЦРТЕЖ“ на ДЛУМ, Скопје

1996 - Награда за сликарство „Методија Ива-
новски - Менде“ на изложбата “Сликарство 
мал формат“ на КИЦ, Скопје

1995 - Награда за млад автор „Константин 
Мазев“ на изложбата “Сликарство мал фор-
мат“ на КИЦ, Скопје

1992 - Нагрда на изложбата “Жена - симбол и 
инспирација“ Дом на културата Кочо Рацин, 
Скопје
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TANJA BALAĆ

Tanja Balać was born in Skopje in 1968. She graduated at the Faculty of Fine Arts in 
Skopje, in 1991, at the department of painting. Paving her artistic and professional 
path over the years, in 2008 she received her Master’s degree from the Faculty of fine 
arts in Skopje at the department of painting. Member of the Association of Artists of 
Macedonia (DLUM) since 1991, she was also its President in the period of 2006-2013. 
Among her many professional visits outside the borders of her country, the study visit 
in Paris in 2003 is well worth mentioning. Her professional and artistic experience has 
been constantly enriched by work and study visits abroad, participation at conferences 
and workshops. Besides paintings, Tanja is also interested in creating installations, video 
art – projects, and art performances. At present, she lives and works in Skopje.

e-mail: tanjabalac@yahoo.co.uk

www.tanjabalac.com

SOLO EXHIBITIONS

2016 – Skopje, Macedonia, National Gal-
lery of Macedonia, video project „The Birth 
of a Nation“
2016 – Prilep, Macedonia, Cultural Center 
„Marko Cepenkov“
2015 – Skopje, Macedonia, Gallery NLB, 
„Invisible Exposure“
2014 – Venice, Italy, Future Identities
2013 – Ljubljana, Slovenia, Gallery „Lju-
bljanski Grad“
2012 – Skopje, Macedonia, Gallery „Oko“
2012 – Ohrid, Macedonia, Summer Festi-
val, installation: „Briefing to life by sign-
ing a name“

2010 – Prishtina, Kosovo Umetnicka Galerija
2009 – Istanbul. Turkey Nazim Hikmet 
Taxim Art Gallery
2008 – Skopje, Macedonia, National Gal-
lery of Macedonia, Multimedia center 
Mala Stanica
2008 – Sofia, Bulgaria, Macedonian Cultural 
and Information Center in Sofia
2007 – Malme Sweden, J.T& Art Gallery
2006 – Maribor, Slovenia, Gallery of the 
DLUM (Association of Fine Art Artists in 
Maribor)
2005 – Moscow, Russia, Gallery at the 
„House of nationalities“



2004 – Paris, France, Cité des Arts
2004 – Novi Sad, Serbia, Cultural Center Novi Sad
2003 – Skopje, Macedonia, Museum of the City 
of Skopje
2002 – Belgrade, Serbia, Gallery „Beograd“; 
Zrenjanin; Serbia, Gallery „Duhovni Centar“;  
Banja Luka, R. Srpska, Art gallery „1000 Kilo-
meters long love“
1999 – Skopje, Macedonia, JAT Office (Hu-
manitarian exhibition „For The Children of 
Yugoslavia“ Together with Ljupco Bojarov and 
Vujka Radivojevik Bojarov)

1997 – Skopje, Macedonia, Cultural Informa-
tion Centre (KIC) (Exhibition on the occasion 
of the „Metodija Ivanovski-Mende“ award)
1996 – Skopje, Macedonia, Cultural Informa-
tion Center (KIC); Kicevo, Macedonia, Cultural 
Center „Koco Racin“; Kumanovo, Macedonia, 
Art Gallery
1992 – Skopje, Macedonia, Cultural Information 
Center (KIC); Tetovo, Macedonia, Cultural Cen-
ter; Ohrid, Macedonia, Cafe gallery-Mezzo forte

INSTALLATIONS 
2016 – „Privacy Off“, Winter salon - National 
Gallery of Macedonia, Skopje
2014 – „Trip@ih“ Winter salon 2014 National 
Gallery of Macedonia
2013 – „Citizens“ video installation; Winter 
salon 2012 Bezisten Old Bazar Skopje;
2013 – „Who is the Audience“ work in progress;
2012 – „Bringing to Life by Signing a Name“
2009 – „Suitcase Full of Sadness“ Museum of 
the City of Skopje;

GROUP EXHIBITIONS
She has participated on more than 100 group 
exhibitions, in her homeland and abroad: 
France, USA, Poland, Bulgaria, Serbia, Russia, 
Sweden, to name a few.

AWARDS

2015 – Skopje, Macedonia, Award for painting 
„Nereski Majstori“, DLUM, National Gallery of 
Macedonia
2003 – Skopje, Macedonia, Award for painting 
at the exhibition „Landscape“, DLUM Gallery
2001 – Skopje, Macedonia, „Nikola Martinovs-
ki“ award for drawing at the exhibition „DLUM- 
drawing“, National University Library „St. Kli-
ment Ohridski“
1996 –  Skopje, Macedonia, „Metodija Ivanovski 
- Mende“ award at the exhibition „Small Scale  
Painting“, Cultural Information Center
1995   –  Skopje, Macedonia, „Konstantin Mazev“ 
award for young artists at the exhibition „Small  
Scale Painting“, Cultural Information Center
1992 – Skopje, Macedonia, Award at the Exhi-
bition „The woman - Symbol and inspiration“,  
Cultural Center “Koco Racin“.
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Бремена жена оди кон камерата. 
Таа е завиткана во бела, ленена 
прекривка, а очите и се прекрие-
ни со превез. Полека се движи на 
песокот (прашината), осветлена со 
рефлектори. Одеднаш застанува, 
вртејќи ја главата како да гледа нао-
колу. Го трга превезот од очите и го 
пушта да падне на земјата. Преми-
нува со раката преку нејзиниот сто-
мак додека гледа во слабо осветле-
ниот простор и полека почнува да 
го одвиткува својот полн стомак. 
Музиката која ја следи целата сце-
на е речиси црковна, со ѕвона кои 
одекнуваат додека светлината паѓа 
врз жената. Зраците кои се појаву-
ваат околу ореолот го симболизи-
раат македонското знаме. Дали на-
цијата е родена? Замаглената слика 
во сепија, избледува во црно бела 
позадина, додека жената исчезнува 
во облак.
Раѓањето на Нација е најновиот 
филм на македонската уметница, 
Тања Балаќ. Балаќ е академска сли-
карка која своите додипломски и 
пост-дипломски студии ги има завр-
шено на Факултетот за уметност во 
Скопје, Македонија. Балаќ се смета 
за плоден сликар кој постојано ги 
истражува можностите на сликање 
со масло, колаж и пастел во различ-
ни фази, тргнувајќи од геометрички 



A pregnant woman walks towards the 
camera. She is wrapped in white linen 
cloth, including a blindfold around her 
eyes. She advances slowly on the sand, il-
luminated by a spotlight and then stops, 
turning her head as if looking around. She 
removes the blindfold and drops it to the 
ground. She caresses her stomach as she 
gazes around the dimly lit space, and slow-
ly unwraps her full belly. The accompany-
ing music is cathedral-like with bell chimes 
that crescendo as a circular spotlight is 
projected onto her. Beams appear around 
the halo, spreading out like the sun on the 
Macedonian flag. Is a nation born? The 
dim sepia image fades to black and white, 
as the woman disappears into a cloud.
The Birth of a Nation is the latest film by 
Macedonian artist, Tanja Balać. Balać is an 
academy-trained painter, having obtained 
both her Bachelors of Arts and Masters 
qualifications specializing in painting from 
the Faculty of Fine Arts in Skopje, Mace-
donia. As a painter, Balać has been prolific, 
exploring the possibilities of oil, collage 
and pastel in different phases that span 
from the geometrically abstract to “the 
representative mimetic with references 
to the Renaissance masters”. In 2015, her 
series titled Invisible Exposure Balac exper-
imented with the conceptual frame, and 
the psychological positioning of figurative 
forms in relation to it. 
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апстрактното до препознатливото 
миметичко навраќање на ренесан-
сните уметници. Во 2015, со нејзи-
ниот серијал насловен Невидлива 
Изложеност, Балаќ експериментира 
со концептуалната рамка, како и со 
односот помеѓу истата во психо-
лошкото сместување на фигуратив-
ните форми.
Тања Балаќ го менува својот умет-
нички пат и од 2012 започнува да го 
истражува филмот како уметничка 
форма. Веднаш може да се забеле-
жи дека таа го внесува сликарско 
знаење во рамките на филмот,изне-
сувајќи ги своите гледишта и идеи 
на тоа поле. Со употреба на каме-
рата како „окото на гледачот“ (Тања 
Балаќ, Cinewomen 2016), неслучајно 
ја позиционира бремената жена во 
центарот на сликата, каде бавното 
движење, квалитетот и тонот на ос-
ветлувањето, направен од страна на 
кинематографот, Атанас Велковски, 
функционираат заедно со цел да 
предизвикаат еден сликарски сен-
зибилитет, не многу поразличен од 
онаа елеганција присутна во Фла-
манската мртва природа.Храбро 
наметнатата графичка слика исто 
така повикува на многу други кано-
нични- иконични слики.
Иако Балаќ го покажува својот де-
ликатен, класичен сензибилитет во 
нејзината работа, Раѓање на Нација 

претставува едно храбро, експе-
риментално уметничко дело чие 
темпо, текст и звучен дизајн, се 
поставени со цел да предизвикаат 
размислување за нејзината татко-
вина, Македонија, и предизвиците 
кои произлегуваат од ескалирање-
то на бегалската криза во Европа; 
граничните забрани; внатрешните 
граѓански немири и нестабилна-
та социо-политичка и економска 
иднина. Филмот во еден момент 
преоѓа во секвенца во која како 
во сон, во замаглена средина се 
појавува крупен кадар на дланка, а 
потоа и неколку дланки кои ја гме-
чат земјата. Балаќ ова го споредува 
со текстот на Т.С. Елиот од Пуста 
Земја, 5ти Дел. - „Овде нема вода, 
туку камен насекаде. Камен, а нема 
вода...“ Филмот потоа го враќа фоку-
сот на бремената жена, која се трка-
ла на земјата, сензуално покривајќи 
ја својата кожа со слој бела праши-
на. Сликата повторно станува црно 
бела, на која бремената жена е во 
фетална позиција.
Сликата за женската плодност и так-
тилност, испрепреплетени со про-
должената пауза и тонскиот запис 
составени од класични, експеримен-
тални и хорски звуци прават богатo 
аудио-визуелно искуство кое може 
да се окарактеризира како полно 
со нелагодност, а истовремено при-



She moved from painting to begin work-
ing in moving image in 2012 and it can be 
observed that she brings her painterly pro-
ficiency in composition within the frame 
to her turn in filmmaking. Positioning the 
camera lens as “the eye of the viewer” 
(Tanja Balać, Cinewoman, 2016) and thus, 
arguably, the sole spectator of the shown 
actions, the film’s deliberate centering of 
the pregnant performer and slow rhythm 
of movement, where the quality and tone 
of the lighting crafted by cinematographer, 
Atanas Velkovski, work to evoke a paint-
erly sensibility not unlike the elegance of 
Flemish still life. The bold superimposed 
graphic imagery also makes reference to 
other canonical iconic imagery.
While Balać demonstrates her delicate 
classical sensibility in the work, The Birth 
of a Nation is a bold experimental piece 
whose use of pace, text and sound design, 
is crafted to illicit a reflection on her home-
land, Macedonia, and its current challeng-
es dealing with the escalating refugee cri-
sis in Europe, border restrictions, internal 
civil turmoil, and its unstable social, polit-
ical and economic future. The film moves 
into a sequence where in dreamlike cloudy 
environment, an inset image appears of a 
close-up of a hand, and then, of a pair of 
hands kneading the earth. Balać juxtapos-
es this with text from T.S. Eliot’s The Waste 
Land, part V. What the Thunder Said, “Here 
is not water but only rocks.” The film then 

refocuses on the pregnant woman, who 
rolls on the ground, sensuously coating 
her skin with a layer of sand. The image 
shifts to black and white, and the pregnant 
woman is shown now curled in the foetal 
position. 
The images of fertility and tactility woven 
with extended pauses and a soundtrack 
comprising of the classical, experimental 
and choral, create a rich audio-visual ex-
perience that is more discomfiting, vis-
ceral and compelling. The changes in the 
score from the cathedral to the poignant 
and transcendent, coupled with performer 
Slavica Ognennovska’s statuesque poised 
sense of deliberation and stillness, evoke 
an emotive, sensorial arc of the film’s por-
trayal of the central metaphor – the mater-
nal, pregnant, female body as a cipher for 
the birth of Macedonia.
The pregnant woman is portrayed ‘as met-
aphor not only of the present, but also as 
a representation of the future [of Macedo-
nia…], which is currently going through a 
very turbulent period engulfed with deep 
oppressive divisions that are becoming 
greater and greater with every passing 
day’. (Tanja Balać, Cinewoman 2016) But 
the metaphor is not un-problematic – as 
the earth on which the pregnant woman 
stands and lies, is dry and barren, possibly 
poetically consisting of dust and rubble 
from a previous civilization.



TH
E BIRTH

 O
F A N

ATIO
N

Tanja Balać

влечност, исполнета со тешки длабо-
ки чувства. Промените кои се движат 
од катедралното до трогателното и 
возвишено, споени со наметнатото 
чувство на спокојност и мир, како на 
лицето на една статуа, (кое го носи 
изведувачот Славица Огненовска), 
предизвикува емоционален и се-
тилен лак на филмскиот приказ на 
централната метафора- мајчинското, 
бремено женско тело, како шифра за 
раѓањето на Македонија.
Бремената жена е метафора не само 
на сегашноста, туку  ја претаставува 
и иднината [на Македонија], која во 
моментов поминува низ еден многу 
турбулентен период обземен со дла-
боки опресивни поделби. (Тања Ба-
лаќ, Cinewomen2016). Но метафора-
та  не  е дотолку не-проблематична, 
затоа што земјата на која бремената 
жена стои и лежи е сува и неплодна 
и можеби на еден поетичен начин 
се состои од прашина и остатоци од 
некоја претходна цивилизација.
Филмот завршува со сцена на бре-
мената жена, чии очи се зацрве-
нети, а изразот на нејзиното лице 
е енигматичен. Зјапајќи во гледа-
чот, таа во очите си става капки и 
одново ги прекирва со превезот. 
Пропратена со мелодично хорско 
пеење, таа гледа во далечината и 
полека го остава гледачот зад себе. 



The film concludes with the pregnant 
woman, her eyes red-rimmed and her ex-
pression enigmatic, as she gazes back at 
the viewer, and then applies eye drops to 
her supposedly dry eyes and re-ties her 
blindfold. Accompanied by melodic choral 
singing, she gazes into the distance and 
slowly walks away from the viewer. If the 
metaphor is to signify re-birth, then the re-
birth is truncated and tearless, unable to 
proceed beyond the cusp of the event, and 
the viewer, and the metaphor, is denied its 
fullest outcome. Macedonia has re-staged 
her fertile potential, but is unable to bring 
it to fruition yet. However, Balać is not at 
all pessimistic as her intent was that the 
metaphor should aid ‘to pose the question 
about our future, instead of giving a clear 
and precise outlook on our present.’ (Tanja 
Balać, Cinewoman 2016).
Balać’s experimental arts practice moves 
deftly between mediums to engage with 
the socio-political context she lives and 
works in, which is Skopje’s burgeoning 
contemporary arts scene. Whether it be 
in her paintings such as Space Distance 
(2011-2012) and The Great Migration 
(2002) or in her moving image works such 
as Citizens 1 and Citizens 2, we recognise 
the fil rouge of Balać’s works that manip-
ulates a vocabulary of silences, breaks and 
distances, to portray a complex treatise on 
humans’ relations to the environment they 
inhabit and the unpredictable and often 
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Ако метафората е да се означи пов-
торно раѓање, тогаш повторното 
раѓање е оневозможено и обез-
солзено и не можејќи да види по-
далеку од прикажаното, и гледачот 
и метафората остануваат неми. Ма-
кедонија повторно ја има шансата 
да се прероди, но сеуште не може 
да го донесе плодот на свет. Сепак, 
Балаќ не е песимист затоа што неј-
зината цел со оваа метафора е да 
го „начне прашањето за иднината, 
наместо да даде јасно и прецизено 
гледиште за сегашноста.“ (Тања Ба-
лаќ, Cinewomen2016).
Експерименталната уметничка пракса 
на Балаќ, вешто се движи меѓу меди-
умите за да се вклучи во социо-по-
литичкиот контекст во кој живее и 
работи, во постојано растечката сце-
на на современата уметност. Дали е 
тоа во нејзините слики од циклусот 

Просторни Дистанци (2011-2012) 
и Големата Преселба (2002) или во 
нејзините филмови како Граѓани 1 
и Граѓани 2, го препознаваме ка-
рактеристичниот fil rouge на делата 
на Балаќ. Играјќи со зборовите на 
тишината, паузите и далечината ја 
прикажува комплексната расправа 
за човечките врски со средината 
во која тие живеат, а покрај тоа и 
непредвидливите и често  пати не-
објасниви последици од оваа инте-
ракција. Преку нејзината уметничка 
работа и нејзиното активно учество 
како лидер на локалната уметнич-
ка заедница, Балаќ е сместена на 
челната позиција на македонска-
та културна сцена, со оригинален 
и критички глас кој ги обединува 
нејзините сограѓани и ја насочува 
својата социо-политичка свест кон 
меѓународната уметничка заедница.

Куратори,
Алесандра Чианети и Ани Јаел Кван 
Ко-директори на Something Human, London



uncanny consequences of this interaction. 
Through her artistic work and her active 
engagement within the arts as a leader 
in the local arts community, Balać is posi-
tioned at the forefront of the Macedonian 

cultural scene with an original and critical 
voice that rallies her fellow countrymen for 
an active citizenship, as well as reflect her 
nation’s socio-political consciousness to 
the international arts community.

Curators,
Alessandra Cianetti and Annie Jael Kwan
Co-directors of Something Human, London
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