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- Jeg har alltid interessert meg for interiør. Min 
mor ommøblerte stadig huset vi bodde i, så det er 
nok henne jeg har det fra, sier Angela Z.  Governato.

Det første året hun gikk på Idéfagskolen (nå 
Westerdals) i Oslo, kom firmaet THE One –  Total 
Home Experience fra Midtøsten for å  rekruttere 
norske designere. En av de sentrale  personene 
i selskapet var fra Sverige, og han ønsket en 
 skandinavisk touch i virksomheten, noe som inne-
bar ansatte fra Norge og Sverige.

KUWAIT OG DUBAI
Governato var blant skandinavene som fikk jobb 
i THE One, som har kjerneverdiene «Love, Live, 
Dare and Believe». Hun startet i Kuwait, og ble 
senere flyttet til Dubai. Totalt ble hun 7 år i Midt-
østen, og studerte videre ved American University 
ved siden av jobben.

- Opprinnelig hadde jeg tenkt å bli der i ett år. 
I  begynnelsen hadde jeg ansvaret for ut stillingene 
i THE One sine butikker i Kuwait. Da jeg kom 
til Dubai, fikk jeg ansvaret for home styling og 
 hoteller. Det ble mange boliger og hoteller, men 
også innredning av båter, forteller hun.

VAR USIKKER PÅ NORGE
Tilbake i Norge – etter å ha jobbet de to siste  årene 
i Dubai som frilanser – var hun usikker på om det 
norske markedet var klar for interiørtjenestene 
hun tilbyr.

- Jeg tenkte at nordmenn sikkert ville gjøre dette 
selv, men der tok jeg feil. Her er nordmenn ganske 
like arabere; de er komfortable med å sette dette 
bort, sier Governato, og fortsetter:

- Noen er veldig tydelige på hva de vil ha, og det 
er en utfordring jeg liker. Andre har kanskje ikke 
peiling, og gir meg frie tøyler.

STARTET EGET FIRMA
Fra Tønsberg driver hun sitt eget firma, Governato 
Design, som skreddersyr tjenestene «slik at de er 
spesialtilpasset kundens ønsker og behov».

- Våre tjenester dekker hele omfanget av 
designer prosessen – fra A til Å. Med vår hjelp 
kan du i praksis flytte rett inn i ditt drømme-
hjem  eller kontorlokale. Vi bistår med alt fra 
møblering og innkjøp til romplanlegging, 
 dekorasjon og montering/ ferdigstillelse. Du kan 
også rådføre deg med oss dersom du  trenger

Angela Z. Governato jobbet 7 år  
i Midtøsten som interiørdesigner.  
Nå innreder hun kontorer, hjem  
og  ferieboliger for nordmenn.

–Jeg er nok en 
 interiørnerd
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hjelp ved nybygg eller renovering. Vår visjon og 
ekspertise kan hjelpe deg til å se  muligheter du 
kanskje ikke var klar over, heter det på  selskapets 
hjemmeside.

FERIEBOLIGER
Da Governato flyttet hjem til Norge, hadde hun 
fremdeles kunder i Midtøsten som ønsket at hun 
skulle jobbe for dem. Dermed ble det en del  reiser 
dit. Nå som hun har tre små barn, ønsker hun 
 primært å jobbe i Norge. Unntaket er ferieboliger 
i utlandet eid av nordmenn, noe hun har gjort en 
del av i det siste.

- Logistikken fungerer veldig bra i  disse  pro- 
sjektene, sier Governato, som ikke har  anledning 
til å fortelle hvem hun jobber for.

KONTORPROSJEKTER
I kontorprosjekter prøver hun å skape et «feel at 
home»-miljø.

- Jeg bruker møbler, som kunne ha vært i  private 
hjem. I tillegg kan belysningen være  dempet, 
bortsett fra i arbeidssoner. Tilbakemeldingen fra 
 kundene er at de trives godt i kontorene sine, 
 samtidig som de utvider bruken. De inviterer 
 oftere kundene på besøk, forteller hun.

Hun jobber mye med mindre kontorer og 
« family office». Det største kontorprosjektet så 
langt, er på 400 kvadratmeter.

PERSONLIG SHOPPING
På hjemmesiden skriver Governato Design at 
«personlig shopping og innkjøp er en av våre 
 spesialiteter og noe våre kunder setter stor pris 
på. Etter mange år i bransjen, har vi opp arbeidet 
gode relasjoner med de fleste leverandører, møbel-
butikker og eksklusive merkevarene i Norge. 

 Selskapet bistår også med import av varer fra ut-
landet».

Hva er det mest spesielle innkjøpet du har gjort?
- I Midtøsten pyntet jeg juletre til private hjem 

og lobbyer. Dette er også noe jeg har gjort i Norge, 
svarer hun. 

INSPIRASJON FRA REISER
Hvor går du for å kjøpe inn det du trenger?

- Jeg har et stort nettverk av leveran dører, 
de fleste i Europa, men det blir også noen 
 container-leveringer fra østen. Vi kjøper  direkte 
fra leverandørene – uten fordyrende mellom-
ledd. Det er imidlertid sjelden jeg bruker de 
 samme  leverandørene. Jeg prøver å finne den 
 spesielle lampen, som passer best til det spesifikke 
 prosjektet, svarer hun.

Hvor henter du inspirasjonen fra?
- Jeg er glad i å reise, og henter inspirasjon fra 

turer, og spesielt fra messer i Europa. Jeg har ikke 
en typisk nordisk stil. Jeg er mest opptatt av å 
imøte komme kundenes ønsker.

KLASSISK I EGET HJEM
I hjemmet sitt i Tønsberg har Governato innredet 
en kontorfløy til virksomheten sin. Men hvordan 
har hun selv innredet hjemmet sitt?

- Det er det nok veldig klassisk. Men det er ikke 
så mye klassisk i prosjektene. Der henter jeg ofte 
inspirasjon fra det gamle, og forsøker å fornye det, 
sier hun.

Hva er drømmeprosjektet ditt?
- Vi har flere prosjekter hvor vi har levert absolutt 

alt i boligen. Vi samarbeider med møbel snekkere i 
utlandet, og kan lage alt «custom made». Det er 
veldig gøy å jobbe med prosjekter hvor alt fra gulv, 
innredninger, dører, trapper, belysning, tekstiler

«Jeg tenkte at nordmenn sikkert ville gjøre  dette 
selv, men der tok jeg feil. Her er nordmenn  ganske 
like arabere.»
ANGELA Z.  GOVERNATO, daglig leder  Governato Design
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Prosjekt: Nedre Storgate 19, Drammen
Kunde: Oxer
Levert som avtalt: juli 2018
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Seltor er spesialister på alle typer bygg. Vi har levert krevende løsninger innen byggfaget  
siden 1938, og har egne håndverkere som fokuserer på sikkerhet, gjennomføring  
og sluttresultat. Dermed er både byggherre og leietaker garantert en god prosess.
 
Vi leverer på tid. Vi leverer på kompetanse. Vi leverer på kvalitet.

VI BYGGER GODE STEDER Å JOBBE. 
LEVERT SOM AVTALT.

seltor.no

og møbler henger sammen og har en rød tråd. Det 
er alle detaljene som skaper et vakkert bilde. Vi 
har fokus på god logistikk og leveranser til private 
hjem eid av nordmenn i utlandet, ettersom noen 
synes dette er et problem å ordne selv. Men det er 
også morsomt å jobbe med en hytte på fjellet eller 
et landsted. 

KUNSTNERFAMILIE
Faren til Angela er fra Milano, og hun har en stor 
familie der. På morssiden har hun norsk familie, 
hvorav mange er bosatt i Portugal. I den norske 
grenen av familien er det også mange kunstnere.

Hva er drivkraften din?
- For meg er ikke dette bare en jobb, men en  hobby. 

Jeg er nok en interiør-nerd. Det ligger i hjertet mitt, 
og jeg elsker det jeg holder på med, svarer hun.

UTDANNET 3D-TEGNER
Hun trenger ikke å bruke tid på å selge inn 
interiør tjenestene. Mange av kundene kommer 
tilbake, samtidig som de gir henne anbefalinger 
til andre.

- Det starter kanskje med deres private hjem, 
deretter hyttene deres. Hos noen har vi gjort både 
hjemmet, hyttene og kontoret. Så blir det kanskje 
litt småtteri, som for eksempel nytt sengetøy på 
hytta, sier Governato, som normalt jobber med 
5-10 store prosjekter i året.

Hun avtaler alltid budsjett på forhånd, slik 
at det ikke kommer noen overraskelser. Selv 
om  Governato har tilleggsutdannelse innen 
 3D-tegning, ønsker de fleste å få en presentasjon 
med mood boards, slik at de kan se og ta på både 
tekstiler og materialer.

Angela Z.  Governato
Prøver å skape et “feel  
at home”-milø i kontor-
prosjektene.
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