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Boso razkošje po afriško
Spoznajte Nthabi Taukobong, najsvetlejšo zvezdo na južnoafriškem oblikovalskem nebu. 
Svet je njeno igrišče, a se bo zmeraj rada vrnila tja, kjer je najprej imela sanjske stole, 
posla pa ne.

Zelo posebna dama. Originalna, drzna in zve-
sta sebi. Nthabi Taukobong je soustanoviteljica 
in direktorica podjetja Ditau Interiors s sede-
žem v južnoafriškem Johannesburgu, kjer z ek-
skluzivnim dizajnom skrbijo za nišno klientelo. 
Slog umetnice je močan, prepoznaven, razko-
šen, a brezkompromisno praktičen. Skozi leta 
ji je uspelo ustvariti edinstveno afriško lifestyle 
znamko, ki že več kot dvajset let komolce dr-
gne s svetovno elito. Večino svojih skic naredi 
v Gautengu, tisti, ki njeno delo spremljajo, pa 
vedo, kako zelo je zaljubljena v divje rožnato in 
ognjeno oranžno barvo.

Če bodo stoli, bo vse v redu
Suvereno se sprehaja med različnimi slogi in 
videzi, se prilagaja potrebam časa in okolja, a 
hkrati ohranja prepoznavnost in samozavest. 
"Že kot deklica sem vedela, da bom nekoč zago-
tovo notranja oblikovalka. Imela sem izjemne-
ga učitelja likovne vzgoje, ki nas je kdaj pa kdaj 
odpeljal tudi v kakšno galerijo ali muzej. Tam 
sem videla različne načine oglaševanja, grafič-
nega oblikovanja, arhitekture ... Že takrat se mi 
je notranje oblikovanje zdelo kot najbolj smi-
selna izbira. Pa sem v programu študentskih 
izmenjav za eno leto odpotovala v kanadski 
Calgary. Najprej sem se ukvarjala s hotelom Su-
gar Beach na Mavriciju, kjer sem ostala tri leta. 
Pogodbo so mi želeli podaljšati še za tri leta, a 
sem vedela, da je čas, da se poslovno postavim 
na lastne noge. Vedela sem, da hočem pisarno, 
ki jo bodo krasili zebrasti in tigrasti stoli. Nisem 
pa vedela, kako se posel sploh vodi, a bila sem 
prepričana, da če bom imela takšne stole, bo 
vse v redu. Našla sem dvosobno stanovanje in v 
njem uredila pisarno. Imela sem stole, posla pa 
ne. Tri mesece sem samevala, ko sem se ude-
ležila nekakšnega mreženja, seminarja, kjer je 
bil moj nekdanji sodelavec. Tam sem spoznala 
tudi prvo večjo stranko," pripoveduje.

Dela s tistimi, ki  
pričakujejo preveč
Njen vzpon je bil silovit in nagel. Najprej je po-
magala postaviti hotel Sun International v Cape 
Townu, nato pa še številne druge hotele in igral-
nice. S hoteli se je ukvarjala šest let in hkrati bila 
priča, kako naglo je zatonil val navdušenja nad 
kazinoji. Osredotočila se je na opremljanje sta-
novanj in hiš v premožnejših soseskah, kar še 
vedno počne. "Nekako se še zmeraj zabavam 
s strankami, ki so prepotovale svet in od mene 
pričakujejo preveč, a to je pač to, kar počnem. 
Ponujamo storitve ljudem, ki imajo v lasti tudi 
dva, tri ali več domov. Moje podjetje je delalo že 
v Etiopiji, Gani, Ruandi, Angoli in na vseh koncih 
Južne Afrike," ponosno doda oblikovalka.

Začinjeno s ščepcem afriškosti
Ponuja celostne storitve, od koncepta do 
izbire straniščnega papirja v hišah na ključ. 
"Uredili smo VIP-prostor, ki ga na letališču 
uporablja ministrstvo za zunanje zadeve. Naš 
je kraljevski apartma v hotelu Royal Mafikeng, 
ki ga pogosto uporabljajo člani britanske kra-
ljeve družine. Tam so spali v času tekem angle-
ške reprezentance na svetovnem prvenstvu v 
nogometu," se pohvali. Slog in okus se skozi 
čas spreminjata. "Trenutno stremim k pre-
prostemu, sproščenemu razkošju. Bosemu 
luksuzu. Lepo je, ko sezuješ čevlje in se zle-
kneš na kavč. Treba se je znebiti formalnosti 
dizajna. V vsem, kar počnem, je zmeraj tudi 
ščepec afriškosti. To je v moji naravi, moj X-
-faktor, sem predana Afričanka. Rada pose-
gam po naravnih materialih, recimo lanu, a 
s kančkom žameta. Temu pravim organski 
glamur, saj materialu doda tisto nekaj. Ko 
me povabijo h kakšnemu projektu, je moje 
glavno vodilo, da končni izdelek ne sme biti 
povprečen. Malce mora biti bahavo, z znača-
jem. Nimam najljubšega materiala, vedno pa 

PORTRET Denis Živčec

Nthabi Taukobong je notranja 
oblikovalka, s sedežem podjetja  

v Johannesburgu v Južni Afriki.  
Trenutno prenavlja hotel s 96 sobami  
v Pietermaritzburgu. Zaupala nam je,  
da je nedavno dokončala svojo knjigo  
spominov o oblikovanju, ki bo izšla maja. 
(Foto: Ivan Geurtse - @ivangeurtse)

Slog, ki ga ustvarja v interierju, 
je afrourban in s pridihom 

svetovljanskosti.  
(Foto: Ivan Geurtse - @ivangeurtse)
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2 Ko jo povabijo h kakšnemu projektu, 
je njeno glavno vodilo, da končni  

izdelek ne sme biti povprečen.  
Ko opremi interier, v njem pusti pečat in 
kanček bahavosti.  
(Foto: Ivan Geurtse - @ivangeurtse)
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preverim, ali bodo v novem stanovanju živeli 
tudi otroci. Iz domov nočem delati izložb. Hiše 
morajo imeti takšno dušo, da je v njih prijetno 
živeti," razmišlja Taukobongova.

Prostor je vaš, zabavajte se
Življenja na veliki nogi se je kar nekako nava-
dila. Obožuje nakit, zlasti diamante, njena 
vzornica, predvsem zaradi obsežne zbirke 
nakita, je še vedno Elizabeth Taylor, všeč so 
ji bile jopice in jakne, ki jih je nosila Michelle 
Obama, ljubezen do zebrastih in leopardjih 
oblek pa ji je prikupila Sophia Loren. Njeno 
najljubše mesto je Los Angeles. "Ima morje, 
pesek in zvezde," pravi. "Afrika je v moji krvi, 
svet je sicer moje igrišče, a vedno se bom vr-
nila domov," smo jo slišali reči že v več inter-
vjujih. Kadar ne oblikuje, rada s prijatelji gleda 
filme, uživa v tajski kuhinji, poje goro kokic ter 
se smeji šalam in ženskim rečem. Sanja o tem, 
da bi nekoč zasnovala lastno verigo butičnih 
hotelov, tam bi rada na večerji gostila Barbro 
Streisand in Michelle Obamo. Za konec še ka-
kšna misel o oblikovanju? "Ni pravil - prostor 
je vaš. Zabavajte se in poskrbite, da bo odseval 
vaše življenje in osebnost," pomežikne.
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