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W yjecha!a pani z Polski 
przed wprowadze-
niem stanu wojen-

nego. To by!a trudna decyzja?
– Po sko!czeniu studiów architek-
tonicznych wyjecha"am na roczny 
sta# do Anglii, jednak stan wojenny 
sprawi", #e przed"u#y"am pobyt. 
Pocz$tkowo by"o mi trudno: wy-
chowa"am si% w kulturze polskiej 
i brakowa"o mi jej na Wyspach. 
Jednocze&nie musia"am rozpocz$' 
nowe #ycie, w innym miejscu i &ro-
dowisku, musia"am pogodzi' si% 
z faktem, #e by' mo#e w ogóle ju# 
do Polski nie wróc%. Nie mia"am 
ju# wówczas polskiego paszportu, 
by"am uchod(c$. Wszystko si% 
zmieni"o dopiero po )* latach.
Jak wspomina pani pierwsze 
angielskie do"wiadczenia?

– W Anglii studiowa"am, i aby si% 
utrzyma', musia"am pracowa'. 
Podejmowa"am prac% w wielu 
ciekawych biurach architektonicz-
nych. Po czterech latach za"o#y"am 
w"asn$ firm%, by"a to spó"ka z ko-
leg$ architektem. Po jakim& czasie 
spó"ka si% rozpad"a i zacz%"am 
pracowa' z moim obecnym m%#em 

– Rossem Lovegrovem. I tak od +, 
lat prowadzimy Lovegrove Studio.
W jakich okoliczno"ciach si# 
poznali"cie?

– Dzi%ki znajomym, zawsze mia"am 
ich wielu. Z Rossem poznali&my 
si% na spotkaniu projektantów 
przemys"owych w Londynie, by" 
ju# wówczas u progu du#ej kariery. 
Pojawi"am si% tam jako architekt 
i wszystko si% szybko potoczy-
"o. W pewnym sensie odkry"am 
dla siebie now$ dziedzin% – de-
sign, a Ross odkry" architektur%. 
Zacz%li&my wymienia' nasze 
spostrze#enia i do&wiadczenia. 
Wszystkie projekty s$ naznaczo-
ne jego r%k$, s$ to jego pomys"y. 

Cho' oczywi&cie w studiu pracu-
jemy zespo"owo. Ross jednak ma 
siln$ wizj%, jak produkt powi-
nien wygl$da'. I jest to zawsze 
jego indywidualny podpis.
A pod czym dzi" podpisu-
je si# Mi"ka Lovegrove?

– Pasjonuje mnie wszystko, co 
potrafi$ stworzy' ludzie. St$d 
pomys" na wystawy, które regu-
larnie przygotowujemy i których 
konsekwencj$ jest Fundacja 
Creative Project, zajmuj$ca si% 
promowaniem polskich twórców 
na &wiecie. Wystawy interesowa"y 
mnie od dawna, przygotowa"am 
ich w #yciu wiele. Ekspozycja jest 
tak$ szybk$ form$, pomys"y mog$ 
by' zrealizowane b"yskawicznie, 
a zarazem w sposób niezobowi$zu-
j$cy. To nie jest tak jak z archi-
tektur$, gdzie trzeba zatroszczy' 
si% o d"ugie trwanie, skupi' si% 
maksymalnie na odpowiedzial-
no&ci. Wystawa jest tak$ form$, 
w której mo#na si% troch% pobawi'. 
$atwo jest si# „przenie"%” z ar-
chitektury do wystawiennictwa?

– Wa#ne s$ kreatywno&', pasja 
oraz talent. To, czy kto& sko!czy" 
tak$ czy inn$ szko"% oraz to, czy 
zajmuje si% du#ymi czy ma"ymi 
formami, schodzi na dalszy plan. 
Wa#ne jest, aby stwarza' sobie 
mo#liwo&ci. Wa#ne, aby móc po-
rusza' si% w wielu aktywno&ciach 
i w bardzo ró#nych tworzywach. 
Dlatego wszechstronno&' sta"a si% 
tak wa#na w chwili, gdy przy-
gotowywa"am wystaw% „Young 
Creative Poland” w Mediolanie 
i to wyra#a"o jej charakter: pokaza-
li&my tam wi%cej ni# oczekuje si% 
po wystawach projektowych. By"y 
animacja, grafika, ceramika a tak#e 
moda. Po"$czenie ró#nych dziedzin 
przyj%to z du#ym zainteresowa-
niem. Wystawa by"a zrealizowa-
na szybko, spontanicznie, by"a 
to #ywa forma. Zacz%"am spotyka' 
si% z projektantami i dizajnerami. 
Polski &wiat wzornictwa sta" si% 
dla mnie wielkim odkryciem.
Czy design ma narodowo"%? 
Specjalizuje si# pani przecie& w or-
ganizowaniu wystaw, które maj' 
specy(czny, „polski” charakter...

– Zawsze ba"am si% takiego po-
strzegania. I mimo, #e przygoto-
wane przeze mnie wystawy mia"y 
mocno narodowy charakter, jestem 
przeciwna takiemu podej&ciu 
do designu. Uwa#am, #e w tej 
chwili wszystko jest tak otwarte 
na siebie i tak mocno si% przenika, 
#e nie ma polskiego, w"oskiego czy 
jakiegokolwiek innego designu.
Pe!en zapis rozmowy na  
www.designalive.pl

SZKO!A NIE 
JEST WA"NA
Z Mi!k" Miller-Lovegrove, 
polsk" kuratork" 
i architektk" mieszkaj"c" 
w Londynie rozmawia 
Marcin Mo#ka

Mi#ka Miller-Lovegrove – absolwentka Wydzia"u Architektury 
Politechniki Warszawskiej. W #$%& r. wyjecha"a do Londynu, 
gdzie sko'czy"a Association School of Architecture. Kuratorka 
wystaw w ramach projektu Young Creative Poland, m.in. 
podczas London Design Festival w (&&$ r., Salone del Mobile 
w Mediolanie w (&#& i (&## r. Zaprojektowa"a wystaw) „Chcemy 
by* nowocze+ni” w Muzeum Narodowym w Warszawie. 
Wspó"tworzy Fundacj) Creative Project, która zajmuje si) 
promowaniem polskiego designu w kraju i za granic,.


