
  

Mauro Soares - Artista plástico há 44 anos. Dono de uma técnica exclusiva de camadas e riscos, 

chegando a pintar uma média de 150.000 riscos por m² em acrílico sobre tela.  
 
Uma técnica exclusiva e marcante, que só ele executa e o faz com perfeição.  
 
Como uma quadricromia, ele deixa que a vista do espectador faça a mistura das cores e crie outras, 
com efeitos óticos incríveis. 
 
Participou entre 1968 e 2013 de várias mostras coletivas e individuais, assim como de vários salões de 
arte contemporânea pelo mundo.  
 
Com uma grande influência e paixão pela Pop Art (além de artista plástico, Mauro é publicitário e 
fotógrafo há mais de quarenta anos), faz seus cortes, layouts, criações e desenhos com grande 
maestria, adquirida com a experiência de diretor de arte que sempre foi, ganhador de mais de 
cinquenta prêmios nacionais e internacionais. 
 



  

Mauro Soares - Com mais de 250 telas pintadas ao longo desses vinte anos com essa sua técnica, 

Mauro produziu muitas encomendas para colecionadores, empresários, artistas e revistas de renome 
internacional como a Playboy, da qual é artista contratado há muitos anos.  
 
Pela abrangência e possibilidade dessa sua técnica, Mauro Soares faz desde séries com vários temas, 
alguns mais clássicos e outros bem mais contemporâneos, até portraits e releituras de obras famosas 
como "O grito" de Munch. 
 
Atualmente é artista da Ward-Nasse Gallery de New York - USA. Visite o site do artista: 
www.maurosoares.com 

                                         TARGET :  A  PARTIR DOS  12 ANOS  -  MASCULINO E FEMININO  
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DECORAÇÃO : Puffs 

DECORAÇÃO : Almofadas 

Algumas de suas obras que já se transformaram em produtos:  



Carteira

s 
Bolsas 

Necessaire 

Sacolas 

MODA 



Algumas de suas Telas Originais   



Aguardamos  seu contato!                        
 
Tel/Fax: 55 11 -   5562-4591 
Cel:       55 11 - 99901-0607 
 

Visite nosso site: www.windmarketing.com.br 
  
  E-mail:  
               windmarketing@uol.com.br 

               contato@windmarketing.com.br 

Algumas de suas  Telas Originais   


