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RENTTARTT, PRIMEIRA PLATAFORMA BRASILEIRA  

DE LOCAÇÃO DE OBRAS DE ARTE

O colecionador Fabio Szwarcwald (ex‐diretor no MAM 
Rio e da EAV Parque Lage) e sua mulher, Tatiana Zukerman, 
acabam de fundar a Renttartt, primeira plataforma bra‐
sileira de locação de obras de arte. A ideia surgiu da 
convivência diária dela com a coleção de mais de 300 
obras do marido (iniciada há cerca de 20 anos), que fica 
abrigada na galeria Z42, no Cosme Velho, onde Tatiana 
mantém seu ateliê particular. 

Ela conta que, sempre que passava pela reserva técnica, 
lamentava que as obras estivessem fora de circulação: 
"Arte é energia. Entre outros aspectos, os trabalhos ex‐
ploram as cores, que têm vibração e afetam o especta‐
dor. A dimensão simbólica de uma obra comunica 
muito, desperta o inconsciente, educa o olhar. É impor‐
tante que os trabalhos circulem e que mais pessoas te‐
nham acesso a essa coleção tão diversa". 

Anna Bella Geiger, Burocracia – O mundo, 2019                                                                                   Foto: Fabio Souza
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Entre as obras disponíveis para locação, há trabalhos 
de artistas consagrados como Anna Bella Geiger, 
Carla Chaim, Carlos Vergara, Denilson Baniwa, Jose 
Bechara, Luiz Zerbini, Marcos Chaves, Maxwell 
Alexandre e Vicente de Mello. 
 
"Costumo visitar pessoalmente o espaço (residencial 
ou comercial) que vai receber as peças da coleção. 
Tanto para sugerir trabalhos, como para pensar na 
montagem e composição da parede, considerando a 
relação plástica entre as obras", comenta Tatiana. "O 
modelo de contratação é mensal e o cliente pode es‐
colher quantos trabalhos quer alugar." 
 
O casal afirma que o projeto tem a intenção de fo‐
mentar novos colecionadores, impulsionando o mer‐
cado: "Quem convive com arte é inevitavelmente 
capturado e acaba aprimorando o olhar. É natural 
que se desenvolva o interesse pela diversidade de lin‐
guagens, correntes e suportes, e o início de uma 
coleção é um caminho muito provável", afirma Fabio. 
 
Além da locação de obras, a Renttartt promove visitas 
mediadas a ateliês de artistas, galerias e exposições. 
Com relação aos preços, o cliente paga por mês o cor‐
respondente a cerca de 2% do valor das obras alu‐
gadas, sendo o mínimo de R$  1.500/mês.  
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Luis Zerbini, Semente Vermelha, 2019-2020  
 Foto: Fabio Souza

Felipe Fernandes, Sem título, 2013            Foto: Fabio Souza
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