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Petruska Miehe-Renard (1989) 
er fra en gammel cirkusfamilie, 

opvokset på teatrets bagscene
og uddannet fra 

Kunstakademiets Designskole. 
Arbejder tværkunstnerisk inden 
for kostume, scenografi, maleri, 
installation, 3D animation og er 

blandt andet hus-scenograf i
How To Kill A Dog. 

Det er samarbejdet og 
arbejdsprocessen med

HTKAD hun vil beskrive her.



How To Kill A Dog er et studio 
startet af Emma Sehested Høegh 
og Jennifer Vedsted Christian-
sen, som jeg blev en del af med 
forestillingen Lolita For Altid i 
2020.

Siden da har vi lavet en TV-serie, 
en musikvideo til Emmas musik 
under navnet Dame Dearest og 
er i opstart til efterfølgeren på 
Lolita For Altid, forestillingen 
Farvel til
Madonna.



Forestillingen Lolita for Altid startede ud med to ugers workshop hvor 
både producer Amanda Tilia, komponist Viktor Dahl, lysdesigner Balder 
Mark Vairagi Nørskov, jeg selv og Emma og Jennifer arbejdede sammen 
på materialet. 

Det blev til et meget legende rum med en masse remedier og øvelser og 
hvor rollefordelingen var meget flydende.

Der er generelt en drivende lyst til at eksperimentere og teste ideer af, 
inden de bliver tænkt til døde.





Idégenerering er ofte noget broget og underbevidst noget. 

Samarbejdet med HTKAD er en konstant proces, med rigtig lange tråde 
af sms’er, video og billede-deling. Det giver en fælles referenceramme, 
som gør det effektivt når vi sætter os sammen, og gør at vi arbejder i 
forlængelse af hinandens ideer.



I mit eget arbejde har jeg 
ekstremt meget brug for at have 
materialet mellem hænderne, da
der er så mange ideer der opstår 
her og det er her man kan presse 
grænserne. 

Den arbejdsform
passer godt ind i arbejdet med 
HTKAD, hvor vi ofte producere 
mockups fra begyndelsen til
at arbejde med eller ud fra.



Et mantra i HTKAD er et trygt arbejdsrum hvor der er sjovt at gå på 
arbejde og hvor man tør dele sine vildeste og dårligste ideer, også før 
de er gennemtænkt.
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