
Martin Bundil se v Ostravì vyuèil umìleckým kováøem.

Než však tomuto øemeslu odevzdal své myšlenky, pøedstavy a um,
vìnoval se už od útlého vìku malování a zachycoval svìt kolem sebe.
Kreslil a maloval své pocity a myšlenky, které se mu stále honily hlavou.
Postupem èasu zaèal chodit do základní umìlecké školy v Ostravì a
uèil se velké škále výtvarných technik. Pøi volbì støední školy se 
rozhodl pro obor umìlecký kováø a zámeèník, ale bohužel tento obor
pro nedostatek žáku neotevøely. Absolvoval pøijímací zkoušky na 
soukromou školu, obor umìlecké zpracování drahých kovù a kamenù.
Zlatnickému øemeslu se vìnoval 1 rok. Hned co se dozvìdìl o znovu
otevøení oboru umìlecký kováø, na nic neèekal a pøihlásil se na tøíletý
obor. Po vyuèení absolvoval základní vojenskou službu na 1rok a po 
návratu se vìnoval malování nadmìrných obrazù fluoroscentním akrylem.
Bylo mu jasné, že se tímto neuživí a tak nastoupil do zámeènické firmy
v Ostravì. Jednoho dne v práci uslyšel v rádiu upoutávku na pozici mistr
zvukaø. Vzhledem tomu že jeho otec mìl jedem z prvních poèítaèù a mohl 
se tím nauèit pracovat s rùznými programy, dokázal projít pøijímací zkouškou
v rádiu Èas v Ostravì. V rádiu pracoval jako mistr zvuku a nahrával s 
herci z moravskoslezského divadla rùzné reklamní spoty a anonce. Již
od ukonèení støední školy mìl k dispozici malou kovárnu ( výheò, kovadlinu
a trochu toho náøadí ), proto se mohl neustále ve svém volnu vìnovat 
vlastní tvorbì a zdokonalování ve svém øemesle. Stále vymýšlel a vyrábìl
rùzné pøedmìty pøedevším praktického smìru, ale velmi založené na 
umìleckém zpracování. Byl rok 2005 a v rádiu se v hlavì Martina Bundila
zrodila myšlenka na trofej lyžaøe, soška èlovìka v pohybu. Do Zpracování
a výroby se hned pustil ve své skromné kovárnì. Zrodily se Kované Trofeje.
Myšlenky na rùzné tvary, zpracování a rozšiøování sortimentu, byli k nezastavení.
Dokonce když usínal s nápady, kolikrát vstal a šel si je nakreslit. Postupem
èasu se výroba kovaných trofejí stala zamìstnáním na plný úvazek. Obèas 
se také zabýval výrobou kovaní na zakázku. Uplynulo pìt let od založení 
w.kovanetrofeje.cz. V roce 2010 zakládá Style Smith - Kováøství Ostrava. 
Tím zakládá nové internetové stránky w.kovarstvi-ostrava.cz  na umìlecké kováøství,
kde vystavuje svou autorskou práci. A vìru, že nyní jsou výsledky jeho øemeslného 
díla skuteènými skvosty. Braky, ploty, lustry, krbové náøadí a rùzné dekorace 
do domácnosti. Všechny výrobky nesou peèe� originality s visaèkou užitého umìní.
Každý kousek z jeho ostravské dílny je opatøen logem MB a letopoètem daného 
roku výroby. Zároveò zaruèuje, že se žádné díla nebudou opakovat a jsou jeho 
jediným dílem na svìtì.

 Martin Bundil, jako umìlecký samorost, zabývající se umìním z kovu, ale také
                       z rùzných pøírodních materiálù.
                       Díla tohoto nadìjného umìlce obdivují zákazníci u nás i ve svìtì.   
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