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VİKTORYA KARA
1992 yılında Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nde doğdu.
2004 – 2008 yılları arasında Moskova Çocuk Sanat Okulunda eğitim aldı. 2008 – 2012
yıllarında yüksek okul mimarlık eğitimini tamamladı. 2015 yılında Moskova Devlet
İnşaat Mühendisliği Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümünden mezun olup inşaat ve
mimarlık sektöründe çalışmaya başladı. Yaptığı iş ona kendini bulmaya yardımcı
oldu. Lakin mimarlıktan uzak olup kendini bam başka bir dünyada bulabildi.
Çocukluğundan beri resim dünyasına sevgi beslediğinden dolayı resim çizmeye
başladı ve bu dünyaya kendinin ait olduğunu hissetti. Moskova ve Sankt-Petersburg
şehirlerinde düzenlenen ve çeşitli konuları ele alan sergilere katıldı. Bu güne kadar
onun için en büyük ve en değerli başarı bu sene Gagauz Yeri Başkenti Komrat
kasabasında ’’Ürään Evi’’ (Kalbin Evi) adlı șahsi sergisinin düzenlenmiş olmasıdır.
Hayatının büyük bir bölümünü Rusya’da geçirmesine rağmen vatanınla ilgili kalbinde
saklı olan hatıraları resimlere döktü. Bu sergide Gagauz Türklerinin kültürünü ve
gündelik hayatını konu alan otuzdan fazla eseri sergilendi. Bugün hala resimleri
Moldova’nın başkenti olan Kişinev’de sergilenmeye devam etmektedir.
She was born in the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia in the Republic of
Moldova.
In the years 2004-2008 she studied at the Moscow arts school for children. In 2008
– 2012 she continued her studies at the High School of Architecture. In 2015 she
graduated from Moscow State University of Construction Engineering and
Architecture and started to work as an architect. The work she performed helped her
find herself in a very different world.
Having been fascinated by pictorial art since childhood, she started to paint and felt
herself a part of that world.
She participated in various events with different topics organized in Moscow and
Saint-Petersburg. She believes the most important and valuable success she achieved
so far is her personal exhibition named “The Home of Heart” held in Comrat, the
capital of Gagauzia. Although for most of her life she lived in Russia, her paintings
reflected the hidden memories of her heart about the motherland. In that exhibition
she displayed more than 30 works showing the culture and daily life of Gagauz Turks.
Today her paintings are exhibited in Chisinau, the capital of the Republic of Moldova.
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