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Martinov talent si už v útlom veku všimli jeho rodičia
a tiež akad. maliarka pani Mária ChmeliarováNemčeková, ktorá mu umožnila navštevovať jej ateliér
v Nitrianskych Sučanoch, kde sa pod jej vedením
zdokonaľoval v maľovaní. Jeho umelecké smerovanie
ovplyvnil aj akad. sochár pán Dušan Hagara. Martin
Navrátil študoval na Strednej škole úžitkového
výtvarníctva v Bratislave, odbor kameňosochár, neskôr
pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave v odbore socha. Počas štúdia na VŠVU
absolvoval študijný pobyt na Akadémii výtvarných
umení v Prahe. Po ukončení vysokej školy sa začal
naplno venovať vlastnej autorskej tvorbe – hlavne
tvorbe exteriérových a interiérových sôch s čím prišli
aj jeho úspechy. Spomedzi iných môžeme spomenúť,
že Martinovo dielo s názvom „Skok k víťazstvu“
získalo vo výtvarnej súťaži k olympijským hrám
v Číne v roku 2008 v kategórii trojrozmerných diel
1. miesto a následne bolo vystavené vo viacerých
galériách – okrem iného aj v Olympijskom múzeu
v Lausanne vo Švajčiarsku.
Veľmi si tiež váži, že mu bolo zverené vytvorenie
busty slovenskej mučeníčky MUDr. Veroniky Theresie Ráckovej, SSpS, ktorá tragicky zahynula počas misie v Afrike. Sestra Veronika pomáhala tehotnej žene
pri pôrode dvojičiek, keď na nich zaútočili teroristi.
Matka i dvojičky, vďaka obetavosti sestry Veroniky,
prežili. Bronzová busta, ktorú vytvoril Martin Navrátil, bola slávnostne odhalená v máji 2018 v jej rodnej
obci Bánov, okres Nové Zámky.
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Martin svoje diela vystavoval na viacerých autorských
a spoločných výstavách na Slovensku i zahraničí
– napr. v Taliansku, Španielsku, Nemecku, Švajčiarsku, Českej republike, atď. Každoročne sa zúčastňuje
aj medzinárodných tvorivých sympózií. Jeho diela
očarili aj viacerých architektov. Nachádzajú sa tiež
v zbierkach u zberateľov a milovníkov umenia na Slovensku, ako aj vo viacerých krajinach Európy a dokonca aj v Spojených štátoch amerických.
Martin so svojimi dielami precestoval viaceré kúty
sveta, ale ostáva stále hrdým Sučancom. Žije v Nitrianskych Sučanoch, kde má svoj ateliér.
Sochy z jeho dielne, ktoré môžete vidieť u nás v Nitrianskych Sučanoch:
Busta Fraňa Madvu – patrí k jeho prvým vytvoreným
bustám, vytvoril ju ešte ako študent strednej školy busta sa nachádza na obecnom úrade.
Plastika Anjela strážneho – v roku 2018 bola na
miestnom cintoríne slávnostne odhalená plastika Anjela strážneho, ktorá sa stala dominantou novo-vznikajúceho urnového hája.
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Fotka z výstavy Rozkvet
podzámčia, Bojnice, 2017
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