Innreder
i øst og
vest
Tønsberg:
Interiørdesigner
Angela Z. Governato
gjorde stor suksess med
vestlig interiør i Østen.
Nå har hun snudd konseptet
og tatt med en østavind
hjem til Vestfold.
Tekst: Silje Rønne Styling: Angela Z. Governato
Foto: Margrethe Myhrer

Den store sorte: Den sorte, krukken
har Angela kjøpt i Dubai og brakt med hjem
til kommoden i gangen i Tønsberg.

44

Maison 05 | 2015

velkomst: I hallen kommer designerens italienske røtter
virkelig frem. På gulvet har hun brukt en spesiell marokkansk
betongflis, lik den du finner i gamle bygårder. Alle skap er
innebygget, for Angela liker ikke rot i gangen. I steden har hun
satt inn et rundt bord som dekorasjon og blikkfang. Bordet er
fra Magazin, den klassiske bysten er en gave fra moren.
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Her bor:
Interiørdesigner Angela Z.
Governato, ektemannen Johan
Lauritz Zeiner og to små barn. Paret
bodde tidligere i Midtøsten, men flyttet
hjem i 2011. Leiligheten er 200 m² og
ligger i Tønsberg i Vestfold.
Angela på nett: governatodesign.com
Instagram: @governatodesign

STUEN: Den hvite lenestolen er av merket La Fibule og blir ofte brukt
som hotellmøbel. De beige sofaene er fra Andrew Martin. Puff i sebraskinn fra interiørbutikken The One i Dubai. Alle puter er egendesignet;
både disse, stolen og teppet selges gjennom Governato Design. Figur
i hvit sten er kjøpt på Vestkantorget i Oslo. I boligen er det alltid tente
duftlys og friske blomster; to av Angelas must-haves. I det sorte vitrineskapet står en samling krystallglass. – Jeg er veldig glad i Waterford
krystall og samler på glass og karafler herfra, sier hun.
Maison 05 | 2015
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R omm e n e e r i n n r e d e t i tr å d m e d
i n t e ri ø rd e s ig n e r e n s e g e n filo s ofi :

«Live,
love
and
luxury»
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Angelas
interiørtips:
• Bestem deg for en rød tråd du skal følge før du
begynner å pusse opp. Bruk gjerne Pinterest, Instagram
eller interiørmagasiner for å samle inspirasjonsbilder til
de ulike rommene. Ikke miks for mye.
• Velg gulv som harmonerer med hverandre. Jeg
anbefaler de fleste å holde seg til et par farger på
veggene. Bruk gjerne samme farge og glansgrad på
dører og lister.
• Bruk speil i interiøret, det får rommene til å
virke større.
Spisestuen: I spisestuen har Angela valgt et gjennomgående
blått tema. Hun elsker å dekke opp vakre bord og forandrer ofte.
Det kan gjerne være lag på lag, og dekketallerkener er et must.
Dette er en tradisjon hun har med fra barndomshjemmet. Moren
har et helt lite lager av brikker, serviettringer og andre lekre
ting Angela kan "låne" ved behov. Her er det dekket med servise
fra Versace, Waterford krystallglass og krukker fra Governato
Design. Stolene er fra Magazin, spisebordet fra Bo Concept.

• Hvis du bruker store møbler, trenger du
tekstilelementer som toner dem ned og gjør
det hjemmekoselig.
• Bruk tepper på soverommene. En lun atmosfære her
gjør det triveligere både å legge seg og stå opp.
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Ute: Uteplassen er selve hjertet i boligen. Her er både et stort
spisebord og en lounge – alt møblert med tanke på den fantastiske
sjøutsikten. Bambusmøblene er fra Magazin og putene er egendesignet. Den flotte paviljongen har mannen Johan snekret.

Bruk vekster fra naturen
i borddekking og andre
dekorasjoner. Blomster
fra hagen om våren og
sommeren, høstblader
og kvister litt senere.
Maison 05 | 2015
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Soverommet: Angela har tegnet sengen selv og fått en møbelsnekker til å bygge den. Hun hadde en liknende seng i leiligheten i
Dubai, og ble veldig glad i himmelsengkonseptet. Både putene og
sengeteppet er egendesignet. Det mønstrete sengesettet er fra
Ralph Lauren, mens lampe og sidebord er fra Governato Design.
– Hver gang jeg er ute på reise, tar jeg med et motiv av byen og
rammer det inn, forteller hun. Over sengen henger derfor deilige
minner fra Paris (bildet til venstre). Angela elsker tepper på soverommet og anbefaler det videre til alle. – Rommet blir så mye lunere.
Det er heller ikke så dyrt, og mye enklere å bytte ut enn parkett, sier
hun. Veggene er tapetsert i samme nyanse som gulvteppet. Det store
speilet (bildet over) er fra Dubai. De kinesiske krukkene er en gave
fra Angela til Johan, men de er vel enige om at det i utgangspunktet
var noe hun ønsket seg... Angela får aldri nok av interiørbøker og
bruker det som dekor i flere rom (bildet over t.h.). Hun synes de gjør
seg særlig godt på avlastnings- eller salongbord
Badet: Angela har tegnet baderomsinnredningen selv og
deretter fått en møbelsnekker til å bygge den. Platen på toppen er
spesialtilpasset marmor. I utgangspunktet ønsket designeren å ha
én stor marmorflate også på veggene, men det ble fryktelig dyrt i
Norge, derfor valgte hun heller kvadratiske fliser på 60 x 60 cm både
på gulv og vegger.
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A

ngela Z. Governato er kjent for å

trenger du elementer som toner dem ned og gjør

gjøre store forandringer med enkle

det hjemmekoselig. Hvis ikke kan det fort oppleves

grep. Og alltid med en personlig

litt tomt, forklarer hun. Rommene er innredet i tråd

touch. Hun elsker å overraske, leke

med interiørdesignerens egen filosofi: «Live, love and

med tekstiler og utfolde seg kreativt.

luxury». Leiligheten strekker seg over to etasjer, med

Hjemme hos seg selv har designeren

herlig sjøutsikt, stor takterrasse og en luftebalkong. Noe

derimot valgt en stilren palett og et klassisk interiør.
– Det handler om mye mer enn hvilken farge du
har på veggen. Et interiør skal gi en opplevelse. Det

av det første man legger merke til i denne boligen, er
den bevisste bruken av materialer. Alt er av ypperste
kvalitet og godt håndverk.

skal være personlig, tidløst og harmonisk, mener
interiørdesigneren. Til daglig driver hun Governato

# G j e n n o m f ø r t t o ta l o p p l e v e l s e

Design, et konsept som startet i Dubai og nå driftes

Designeren etterstreber å skape et interiør som varer.

i Norge. Interiørstylisten har snaue ti år i bransjen og

En eleganse der hun fusjonerer moderne interiør med

verden som sin arbeidsplass. Hennes norsk-italienske

det herskapelige. Sorte lister, dører og møbler går igjen

røtter og syv år i Midtøsten har gjort henne attraktiv,

hele veien og nærmest rammer inn rommene. Angela

og hun klarer å hente ut det
beste fra flere verdener. Araberne
elsker

henne,

og

flyr

stadig

interiørdesigneren ned for å jobbe
for dem. Til daglig bor hun nå i
Tønsberg.
– Jeg har tatt med meg mye av
det jeg lærte i Østen, og kombinerer
det med Vesten. En god porsjon
italiensk eleganse og norsk kvalitet,
smiler

hun.

Interiørdesigneren

følger ingen trender, men liker å
kombinere og skape interiører som

og ektemann Johan Lauritz Zeiner

"Jeg er
ikke
fan av de
firkantede
funkiskassene

totalrenoverte leiligheten da de
flyttet inn i 2011. Det meste er
byttet ut, og Angela har designet
alt selv i samråd med en dyktig
møbelsnekker.
– Vi har skjult alt det elektriske og
bygget inn alle skap. Jeg liker den
kompakte følelsen som massive,
naturmaterialer gir, sier hun. Paret
elsker å ha gjester, og har derfor
prioritert et stort spisebord i stuen.
Tv-en er henvist til et eget rom i 1.

er like aktuelle om ti år. Angela

etasje.

elsker farger, men i sitt eget hjem

– Jeg anbefaler alle som skal bygge,

fortrekker hun en nøytral palett, som et hvitt lerret.

renovere eller pusse opp å ha en klar plan. Man kommer

Hun har flere ganger forsøkt seg på innslag av både rødt

ofte på en del ting i etterkant, og da kan det være for

og rosa, men føler at hun blir distrahert. Det gir henne

sent eller bli veldig dyrt, sier hun.

inspirasjon, men ikke ro.
– Hjemme jobber jeg veldig ton-i-ton. Jeg må ha det
harmonisk, uten forstyrrende elementer, understreker
hun.

Angela har alltid vært interessert i interiør, mye takket
være sin mor.
– Jeg er oppvokst i et hjem i konstant forandring,
med stadig nye farger og møbler som byttet plass,
forteller hun. Interiørgleden har hun arvet, men

# G j e n n o m f ø r t t o ta l o p p l e v e l s e

ommøblering tilhører sjeldenhetene hos Angela. Har et

I den 200 m² store leiligheten er de gjennomgående

møbel først fått sin plass, blir det gjerne stående der.

fargene hvitt, sort, beige og blått, samt en utstrakt

Det betyr ikke at hun har mangel på prosjekter. Etter

bruk av puter, striper og mønstre. Interiøret er trofast

som paret har to små barn, har de investert i en tomt,

mot sitt klassiske image, men byr også på forfriskende

og arkitekt Lorentz Gedde-Dahl er allerede i gang med

overraskelser, gjerne i form av kinesisk porselen. Angela

å tegne boligen for dem.

har valgt store signaturmøbler og kombinerer disse med
egendesignede puter.
– Jeg legger mye vekt på bruk av tekstiler, og
designer alt selv. Når du bruker såpass store møbler,

– Jeg er veldig glad for at vi har funnet en arkitekt som
verdsetter den klassiske stilen og snakker samme språk
som oss. Jeg er ikke fan av de firkantede funkiskassene,
avslutter hun. ❖

Sitteplasser og dekorative stilleben er det mange av i boligen, også på soverommet. Sjeselongen
(bildet i midten) er kjøpt på Magazin. Bildet på motstående side viser gangen, innredet som en deilig
hotellresepsjon, med sitteplass og egendesignede puter. Sofa og kommode er fra Governato Design,
mens den sorte krukken fulgte med på flyttalasset fra Dubai.
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