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Quem são os grandes mestres?
Atualmente, com a forte globalização, podemos citar muitos mestres, 
mas admiro os projetos arquitetônicos de Isay Weinfeld e, na decora-
ção de interiores, meu mestre foi o grande decorador gaúcho Otorino 
Ponzoni, que deixou um legado de trabalhos maravilhosos nas mais 
tradicionais famílias do nosso Estado.

Qual é o maior desafio?
O desafio é transportar, com arte e sabedoria, os sonhos dos nossos 
clientes para o papel...

Quais as tendências atuais na arquitetura?
Considero a grande tendência a sustentabilidade e a manufatura, que 
também têm relação com a ideia do menos ser mais... Da eficiência... 
Isto para vários estilos, pois cada pessoa, cada lugar e cada momento 
sugerem algo específico...

O que levar em conta ao decorar uma casa?
Ter a consciência da responsabilidade de nosso trabalho, pois cada 
cliente é único e vem com experiências e aspirações completamente 
diferentes... Considero que o importante mesmo é conseguir enxergar 
beleza  e arte em estilos variados...

Um projeto deve ser pensado para quanto tempo?
Muito variável, dependendo do tipo do trabalho, pois um bom projeto 
arquitetônico é praticamente atemporal, já considerando a decoração 
de interiores, precisamos dar umas renovadas de tempos em tempos...

Decoração sai de moda?
Depende do estilo, mas sempre gosto de deixar meus trabalhos bem 
flexíveis para evoluírem com o passar dos anos... Nada deve ser defini-
tivo... E viva as mudanças!!

Qual sua relação com a Parochi?
A Parochi é uma loja que faz de nossa cidade um lugar mais sofistica-
do, produtos diferenciados com atendimento personalíssimo!

Qual o segredo do sucesso?
As grandes parcerias e amizades que fazemos durante a vida nos tra-
zem o sucesso.

Onde está o luxo na arquitetura? 
Prefiro responder onde está o luxo na decoração. Pode estar onde me-
nos se espera... Uma cadeira de design, uma obra de arte maravilhosa 
ou o perfume de um lindo bouquet  de flores...

Circuito Compasso Parochi

Sofisticação e modernidade

Rosane Hinnah Dulinski: “Luxo é 
trabalhar com o que a gente gosta...”

Rosane Hinnah Dulinski é engenheira civil, formada pela UFRGS. A partir do momento em que começou a montar 
seu próprio apartamento, apaixonou-se pela decoração de interiores. Fez vários cursos na Escola de Artes e Decoração 
de Yedda Montano Diffini, onde, depois de concluir sua graduação, foi professora durante 15 anos. Participa de 
várias mostras, como Casa Cor e Casa & Cia, e tem trabalhos executados por todo Brasil e Uruguai há quase 30 
anos. É diretora geral de sua empresa, a Hinnah & Dulinski e conta com a colaboração de engenheiros, arquitetos e 
decoradores. Suas duas filhas seguiram o métier: Ana Paula se forma em Engenharia Civil pela UFRGS, no próximo 
ano, e Karina está no quarto semestre de arquitetura, também na UFRGS, já fazendo estágio na empresa da família.

“
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Rosane Hinnah Dulinski fala sobre o projeto apresentado, feito com a colabo-
ração da arquiteta Simone Garcia: “Este projeto é uma reformulação de uma 
decoração feita há mais de dez anos para um casal com filhos adolescentes. As 
linhas eram muito clássicas, o que foi conservado, mas atualizamos as cores, 
clareando o ambiente e colocando pastilhas de madeira nas paredes. O projeto 
de iluminação e forro de gesso foi refeito, fechando sancas em curva e colo-
cando luminárias contemporâneas. Também trocamos quase todos os móveis 
soltos, colocando estofados de veludo claro, poltronas de seda, puffs de couro 
e almofadas de raposa e enguia, tudo da Desimon. Renovamos o aparador e a 
mesa de centro em ferro dourado, que são peças clássicas e sofisticadas que já 
faziam parte da decoração anterior. Desenhei um aparador em laca para trazer 
mais modernidade ao ambiente. A complementação contou com várias peças 
maravilhosas da Parochi.”


