
Considerado um dos precursores e maior expoente da fotografia de Street Style no Brasil. Leo 

Faria percorre há anos as principais semanas de moda do mundo atrás de imagens.

Sua linguagem fotográfica marcante e muito atual lhe garante espaço de destaque no mundo 

da moda assinando editoriais e campanhas nacionais e internacionais de importantes veículos 

e marcas.

Em 2017 ele recebeu o Prêmio Abril de Jornalismo de Melhor Fotografia de Moda do Ano. Tam-

bém em 2017 ele realizou sua primeira Exposição individual durante o SPFW na Bienal de São 

Paulo com a série Equals.

Em 2018 ele lançou pela Editora Abril em parceria com a revista Elle o primeiro livro brasileiro so-

bre Street Style entitulado Street Style Book - Moda em movimento.

Em 2019 ele iniciará um projeto autoral independente percorrendo 40 países a procura de for-

mas de expressão vestuária que revelem comportamento e cultura contemporânea buscando 

encontrar convergências e divergências num mundo interconectado. Esse projeto vem em con-

tinuidade a sua incursão no mundo das artes que se iniciou com a série Equals em que ele bus-

ca questionar o seu próprio trabalho no mundo da moda e a moda em si.

“Registrar o diverso, livre de padrões, 

é para mim a única possibilidade de 

me preencher e perceber nele”.

BIOGRAFIA

Em suas constantes viagens para as principais semanas de moda internacionais, Leo Faria 

sempre visita museus, galerias, mostras, feiras de arte, onde cada vez mais sua atenção se 

voltou para a importância da moldura na conservação de fotografias, gravuras, desenhos, en-

tre outros e principalmente, para o quanto a moldura torna tudo mais significativo e concreto. 

A questão maior segundo o Leo Faria era: “Me inquietava e incomodava o fato de eu não en-

contrar molduras que atendessem questões de conservação ao mesmo tempo que tivesse um 

design minimamente inovador, matérias primas sofisticadas e acabamento impecável. A Mol-

durarte foi capaz de atender todas as minhas expectativas.”

As molduras desta coleção apresentam design inovador com montagem diferenciada, siste-

mas que afastam a obra do vidro e garantem sua durabilidade, são construídas com madeira 

nobre selecionada e acabamento manual extremamente fino, uma solução que o mercado tan-

to procurava, e que agora você tem disponível em suas mãos para se diferenciar.

Leo Faria traz sua expertise e sua assinatura para elevar o encontro inédito e transformador da 

fotografia com a arte das molduras. Contemporâneas, exclusivas, e diferenciadas, assim são 

as molduras da Coleção Leo Faria by Moldurarte. Escolha este mix e se destaque!

A COLEÇÃO

Nossos produtos você encontra aqui:
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Visite nosso site

moldurarte
www.

.com.br

Estamos nas redes sociais

facebook.com/moldurarte
instagram.com/moldurartemolduras
youtube.com/MoldurarteMolduras

www.moldurarte.com.br/blog

As melhores molduras

As melhores molduras

Rua Senador Nereu Ramos, 1680 - Centro
CEP 88750-000 - Braço do Norte - SC

0800 642 2122
comercial@moldurarte.com.br
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5071O encaixe do filete na moldura
mantém a obra afastada do

vidro e protegida.

Utilizando 3 lados monte a 
moldura em “U”, reservan-
do um dos lados para mon-
tagem final. 

A Coleção Leo Faria vem com design diferenciado que possibilita afastar a obra do vidro mantendo a sua integri-

dade e evitando a auto colagem por atrito ou umidade da gravura, pintura ou fotografia no vidro. Veja o passo a pas-

so da montagem para cada perfil.

Utilizando 3 lados monte a 
moldura em “U”, reservan-
do um dos lados para mon-
tagem final. 

Após o quadro fechado 
com a moldura 5071, acres-
cente o vidro.

Com cuidado acrescente o 
vidro no encaixe (rasgo) na 
parte interna da moldura. 

Com cuidado acrescente o 
vidro no encaixe (rasgo) na 
parte interna da moldura. 

Acrescente a obra sobre o 
filete 5072.

Acrescente a obra e fixe na 
moldura.

Acrescente a obra e fixe na 
moldura.

Para manter o vidro firme e 
afastado fixe o filete 5072 
com cola ou fita dupla-face.

Com vidro e obra fixadas, 
com cuidado, feche o últi-
mo lado da moldura.

Com vidro e obra fixadas, 
com cuidado, feche o últi-
mo lado da moldura.

Com a obra colocada finali-
ze o seu trabalho.

PERFIL 5069

SISTEMA DE MONTAGEM EM “U”

USO DA MOLDURA COM FILETE SEPARADOR

MONTAGEM DAS MOLDURAS

PERFIL 5070
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Toda madeira utilizada na Coleção Leo Faria também é 
uma obra-prima. Desenvolvida com madeiras nobres de 
alta resistência e durabilidade, asseguram a qualidade 
e longevidade do quadro.

MADEIRA MADEIRA
NOBRE


