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SEFCSIK VIKTOR  felvidéki származású festőművész, 1960
ban születe� Kassán. Az akkor még csehszlovák városban 
végezte magyar tannyelvű alapiskoláit, és később az 
Iparművésze� Gimnázium grafika szakát is 1979ben. 1983
89 közö� a Pozsonyi Képzőművésze� Főiskolán végze� festő
restaurátor szakon. A 80as években nem hivatalos művésze� 
körökben működö� (underground), �lto� lakás kiállításokon 
ve� részt.

Sefcsik Viktor: Pozsony

Sefcsik Viktor: Fekvő akt

Sefcsik Viktor: Tisztelet Picassonak



Sok huzavona után úgy döntö�, hogy a magyarországi 
Zemplént választja lakhelyéül. 2017 tavaszán Füzérradványra 
költözö�, mivel leginkább ezt a települést lá�a szándékai 
megvalósítására alkalmasnak. Ma már tudja hogy jól döntö�, 
a varázslatos Zemplén festői tájai, a Károlyi kastély parkja és 
ligetei, a 300 éves platánok csodálatos látványa mind ihletet 
és nyugalmat adnak számára. Szülővárosában, egykori 
lakhelyén, a felvidéki Kassán napjainkban is gyakori vendég, 
ahol kerámiaművész lányát, és művész barátait látogatja 
meg. A csodálatos, műemlékekben, festői részletekben 
gazdag város gyakran inspirálja új alkotások elkészítésére.

Minden pozícióját feladva elkezde� utazni a világban  amit 
korábban nem tehete�, mert számára �lto�a azt a rendszer. 
Fél év Kréta, fél év Hollandia, New York, Jeruzsálem, stb. De az 
utazások sem te�ék teljessé az életét, 17 évig elhallgato�, 
nem voltak kiállításai, nem ve� részt sem a poli�kai, sem a 
művésze� életben. Ezala� az idő ala� egy önkéntes 
keresztény szervezetben munkálkodo�, előtérbe helyezve a 
jótékonyságot, és a keresztény lelki életvitelt. A számára nem 
megfelelő kulturális és poli�kai közeg arra sarkallta, hogy 
elhagyja az addigi éle�erét biztosító környezetet.

Sefcsik Viktor: A Kassai Nemze� SzínházSefcsik Viktor: Színes akt



A rendszerváltás idején 1989ben a kassai OFVPN civil 
szervezet alapítói és szervezői közé tartozo�. Nagy lendüle�el 
dolgozo� az új szervezetek megalapításán (Szlovák Művésze� 
Unió, Restaurátor Kamara, stb.). Részt ve� az új poli�kai 
életben, de az első választások után nem volt elégede� a 
kialakult poli�kai helyze�el.

Sefcsik Viktor: Napraforgó

Sefcsik Viktor: Tisztelet Michalengonak


