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Bingold

*miesto osadenia: Beluša, Slovensko
*materiál: liaty bronz, žula
*rozmery: 250x100x100 cm
*rok osadenia: 2019

Rozkvet

*miesto osadenia: Derenivske kúpele, Ukrajina
*materiál: zváraný železný plech, pozink, patina
*rozmery: 300x100x100 cm
*rok výroby: 2018

Anjel strázny
ˇ

MUDr. Veronika Terézia Rácková

*miesto osadenia: Nitrianske Sučany, Slovensko
*materiál: zváraný železný plech, pozink, patina
*rozmery: 240x100x100 cm
*rok výroby: 2018

*miesto osadenia: Bánov, Slovensko
*materiál: bronz, pieskovec
*rozmery: 160x25x25 cm
*rok výroby: 2017

Plastika Anjel strážny bola sláv
nostne odhalená pri príležitosti
posvätenia urnového hája na cin
toríne v obci Nitrianske Sučany.
Návrh urnového hája ako aj plasti
ka Anjela sú dielom Mgr. art. Mar
tina Navrátila.

Bronzová busta bola za účasti Nit
rianskeho biskupa Viliama Judáka
a Emeritného trnavského arcibis
kupa Jána Sokola slávnostne od
halená pri príležitosti výročia úmr
tia MUDr. Ráckovej na cintoríne
v obci Bánov pri Nových Zámkoch.

Golfistka

*miesto osadenia: Apartmány, Penati Golf Resort, Senica, Slovensko
*materiál: zváraný železný plech, pozink, patina
*rozmery: 190x100x60 cm
*rok výroby: 2017

ˇ
Ocista

*miesto osadenia: Grunt Galatík, Lebedov, Česko
*materiál: zváraný železný plech, pozink, patina
*rozmery: 240x70x70 cm
*rok výroby: 2016

Anton Dreher ml.

*miesto osadenia: Zámok Antonstál,
Slovensko
*materiál: studený bronz /polyuretán/
*rozmery: 180x25x25 cm
*rok osadenia: 2015

“Anjel”

*miesto osadenia: súkromná spoločnosť, Bratislava,
Slovensko
*materiál: dubové drevo, železo
*rozmery: 200x60x60 cm
*rok: 2015

Busta bola slávnostne odhalená
v účelovom zariadení lesnej pe
dagogiky a rekreácie Antonstál pri
Nemšovej ministrom pôdohospo
dárstva a predsedom vlády Sloven
skej republiky.

Mladostˇ v nárucí
ˇ

*miesto osadenia: súkromná spoločnosť, Central Park,
New York, USA
*materiál: zváraný bronz, patina
*rozmery: 160x40x30 cm
*rok: 2015

ˇ
Ocenenia spolocnosti
Techo Slovensko
*inšpirácia: mravce /symbol usilovnosti/
*materiál: zváraný bronz, žula
*rozmery: 40x8x8 cm
*rok: 2015

výber zo

S Y M P Ó Z I Í

2019 Medzinárodné výtvarné sympózium
dielo Chameleón

maľba fosforom

obrazy v noci svietia

Držková - Rusava,
Česko

Slovensko

2016 Medzinárodné výtvarné sympózium
Hotel Kormorán v Šamoríne, dielo Blízko cieľa
2016 Sochárske sympózium mesta

Topoľčany, dielo Stratené kľúče
Slovensko

2017 Medzinárodné výtvarné sympózium Belušské Slatiny, dielo Výkrik
Slovensko

2015 Medzinárodné výtvarné sympózium Všeradice, dielo Rozcvička
Česko

2017 Medzinárodné výtvarné sympózium Lehnice, dielo Bozk mravcov
Slovensko

výber z

V Ý S T A V

2. 7. 2019 - 30. 8. 2019
autorská výstava interiérových plastík
Zámok Nové Město nad Metují, Česko
4. 5. 2017 - 31. 5. 2017
Bod zlomu, autorská výstava
Slovenský inštitút, Praha, Česko

2. 3. 2018 - 3. 6. 2018
ARTROOMS Roma 2018
účasť na medzinárodnej výstave súčasného umenia
CHURCH PALACE, Via Aurelia, Rím, Taliansko

1. 11. 2016 - 31. 12. 2016
Siedmy zmysel
autorská výstava sôch
Sykora Home, Praha, Česko

26. 6. 2015 - 30. 8. 2015
Socha piešťanských parkov
galéria Fontána, Piešťany, Slovensko
7. 5. 2018 - 31. 5. 2018
autorská výstava v rámci projektu
Máj v Bojniciach - námestie lásky
Hurbanovo námestie, Bojnice, Slovensko

8. 7. 2017 - 30. 9. 2017
RozKVET podzámčia
autorská výstava sôch
Hurbanovo námestie, Bojnice,
Slovensko

6. 6. 2015 - 16. 6. 2015
Ľadová katedrála
ART EXPO
galéria ART STUDIO
San Dona di Piave, Taliansko

1. 1. 2015 - 25. 9. 2015
Pegas, autorská výstava
Corso IIa Praha Karlín, Česko
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Martin Navrátil je všestranný umelec. V rámci jeho
tvorby je dominantná sochárska tvorba, v ktorej zazname
nal niekoľko významných úspechov.
Jeho diela oslovujú bežných ľudí, galeristov, architektov
a dizajnérov nielen na Slovensku, ale taktiež v zahraničí.
Zdroje inšpirácie pre tvorbu nachádza v športe, v prírode,
histórii, no predovšetkým sa snaží reagovať na súčasné
dianie v spoločnosti a vo svete. Ovládanie rôznych
výtvarných, rovnako ako aj remeselných techník mu dáva
predpoklady a možnosť experimentovať v prospech hlbšej
výpovede a nového výtvarného výrazu. Poznatky z mo
derného sochárstva (od Rodina, cez kubizmus, surrealizmus,
až po dnešné avantgardy) ho vedú k vlastnému osobitému
výrazu, ktorý sa snaží neustále dopĺňať a prekvapovať
niečím novým. Martin Navrátil vyštudoval Vysokú školu
výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvo
val
štúdijný pobyt na Akadémií výtvarných umení v Prahe
v ateliéri figurálneho sochárstva profesora Jana Hendrycha.
Jeho diela so športovou tematikou získali viacero ocenení:
· v roku 2010 sa dostal jeho obraz “Skok” do finále maliarskej
súťaže Water Color Sport Award, organizovanej Olympijským
Múzeom v Barcelone v Španielsku
· v roku 2008 bola jeho plastika Skok k víťazstvu ocenená 1. mies
tom v súťaži k olympijským hrám v Číne
· v roku 2005 bola jeho socha Krasokorčuliari ocenená 2. mies
tom v súťaži k olympijským hrám v Taliansku
Ocenenia / Award

Skok k víťazstvu
Jump to the Victory

Skok
Jump

Krasokorčuliari
Figure Skaters
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mob i l : +421 908 122 067
e-mail: atelier@centrum.sk
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Martin Navrátil is a multi-talented artist. He has
achieved notable success with sculptures, which are do
minating his works of art.
His works are appealing to common people, gallerists, ar
chitects and designers not only in Slovakia but also abroad.
He draws inspiration for his works from sports, nature, his
tory, but first of all from the present. His craftsmanship gives
him opportunities to apply new techniques which enables
him to achieve deeper artist’s message and to create a new
fine art expression. The knowledge of modern sculpture
(from Rodin, cubism, surrealism, to modern avantgarde)
leads him to his unique expression, which he is constant
ly trying to modify and thus to come up with something
new. Martin Navrátil graduated from Academy of Fine Arts
and Design in Bratislava. During the study he took part in
a study stay at Academy of Fine Arts in Prague in studio
of Figurative Sculpture lead by Professor Jan Hendrych.
His sports theme artworks have gained several awards:
· in 2010 he became the Finalist of Watercolor Sport Award held
by the Olympic museum in Barcelona in Spain
· in 2008 his sculpture “Jump to the Victory” gained the 1st place
in Slovak national round of art contest for the Olympic Games
in China
· in 2005 his sculpture “Figure Skaters” gained the 2nd place in Slo
vak national round of art contest for the Olympic Games in Italy
The author presents his art works at art residences and exhibitions.
His works are represented at the private collections and at a num
ber of galleries located in his country as well as abroad. e.g. in the
United States of America, Italy, Germany, Switzerland, Ukraine,
the Czech Republic, etc. He has been a member of the Association
of Visual Artists of Central Slovakia. He lives and works in Nit
rianske Sučany.

Autor svoju tvorbu prezentuje na tvorivých pobytoch a výsta
vách. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach a v ga
lériách na Slovensku i v zahraničí, napr. v Spojených štátoch
ame
rických, Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku, Ukrajine, Čes
kej republike, atď. Je členom Združenia výtvarných umelcov
stredného Slovenska. Žije a tvorí v Nitrianskych Sučanoch.
Mgr. art. Martin Navrátil
w e b : w w w. n a v r a t i l . s k
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Nitrianske
Sučany

Ateliér:

Poľno Vtáčnik 18,
972 21 Nitrianske Sučany
Slovenska Republika

Prievidza
Trenčín

° záhradné sochy ° pomníky ° fontány ° objekty ° interiérové sochy ° pamätníky

° fotenie portrétov ° fotenie detí ° reportážna fotografia ° svadby ° spoločenské udalosti ° šport °

portréty ° krajinky ° zátišia

°dizajn ° loga ° vizitky °

° mozaiky ° nástenné maľby °

obaly na CD/DVD ° ilustrácie

výstavy ° oslavy ° retuš fotografií °

produktová fotografia ° reklamná fotografia °

° ateliér NAVRÁTIL ° +421 908 122 067

Vizitka / info card

° maľba olejom ° akrylom ° fosforom ° akvarelom ° kresba ° pastel ° abstrakcia ° realizmus °
www.navratil.sk °
°
° atelier@centrum.sk

° knižná grafika ° plagáty ° pozvánky °

° plakety ° busty ° mince ° medaily

° šperky ° figurálne sochy ° abstraktné sochy °

SOCHÁR ° MALIAR ° GRAFIK ° FOTOGRAF ° DIZAJNÉR

